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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
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سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

سکوتحکومتوهشدارمالباختهگان؛

نماینده گان همه طرف ها 
آماده سفر شده اند

یک روز تا نشست مسکو؛

۳
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آیاماواقعًاصلحمیخواهیم؟
جنگ سبب شده است که اقتصاد سیاه و غیرقانونی حلقوم طبقه فقیر جامعه را بفشارد و طبقه متوسط جامعه را که پویا ترین 

قشر جامعه است به فغان آورد. امروز طبقه متوسط در جامعه جای خود را به طبقه فقیر باز کرده است. در عوض یک گروه 
صاحب وقار، جالل، عزت و حیثیت شده است که هیچ گاهی برای رفتن و رسیدن به صلح متعهد نیست.

با گذشت حدود سه هفته از سفر هیأت ریاست جمهوری برای بررسی رویداد 
آتش سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسالم قلعه هرات، اعضای هیأت در پیوند به 

یافته های شان جزییات ارایه نمی کنند. مقام  های وزارت دولت در امور رسیده گی 
به حوادث که ریاست هیأت را عهده دار است، حاضر نیستند در این مورد چیزی 
بگویند. اعضای شورای والیتی هرات، هدف سفر هیأت ریاست جمهوری به این 

والیت را »تفریح و چکر زدن« عنوان کرده و تأکید دارند که یافته های این هیأت 
باید پس از پایان روند بررسی از طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشته می شد. 

مال باخته گان آتش سوزی ادعا دارند که میلیون ها دالر برای شان زیان مالی رسیده 
و حکومت افغانستان باید خسارت پرداخت کند. آنان هشدار می دهند که اگر 

حکومت تا 10 روز آینده پاسخ قناعت بخشی به مال باخته گان ندهد، با راه اندازی 
اعتراض های گسترده، بزرگ راه های...

۸

مردم عادی در ردیف بعدی؛ 
روند تطبیق واکسین کرونا 

به آموزگاران آغاز شد

افغانستان در قرن چهاردهم 
خورشیدی؛  

جهاد در برابر شوروی

۷



 

از زمانی که دولت امریکا طرح دولت انتقالی را به حکومت افغانستان 
و طالبان پیشکش کرده، نشست دوحه عماًل به حاشیه رفته و 
اینک نشست استانبول گفت وگوهای صلح را در مسیر تازه ای قرار 
داده است. براساس معلوماتی که به 8صبح رسیده، میان هیأت 
مذاکره کننده دولت انسجام دور پیش باقی نمانده است و از میان 
21 عضو هیأت مذاکره کننده تنها ده تن  آنان در دوحه مانده ، بقیه 

به کابل برگشته اند و تمایلی نیز به برگشت ندارند.
به تاریخ 18 ماه مارچ قرار است نشستی در مسکو با حضور هیأتی 
از حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی، احزاب سیاسی 
و نماینده گان شماری از کشورهای منطقه برگزار شود که گفته 

می شود این نشست مقدمه ای برای نشست استانبول خواهد بود.
آنچه مسلم است، این است که پس از روشن شدن سیاست دولت 
امریکا در پیوند به صلح افغانستان، دوحه اهمیتش را از دست داده 
است و همه گروه های سیاسی چشم به نشست استانبول دوخته اند 
که قرار است زیر نظارت و ریاست سازمان ملل متحد برگزار شود.

براساس معلومات، گفته می شود که امریکایی ها و روس ها در پیوند 
با مرحله جدید مذاکرات صلح اتفاق نظر دارند و نشست مسکو 
نیز زمینه ای برای آماده گی و تبادل نظر درباره نشست استانبول 
حضور  اما  نیست،  روشن  مسکو  نشست  آجندای  هرچند  است. 
منطقه  و کشورهای  ملی  نماینده گان حکومت، شورای مصالحه 
نشان می دهد که در این نشست درباره تحول اخیر در مذاکرات 
صلح بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. هم جانب دولت 
واکنش  آن  به  نحوی  به  و  خوانده   را  طالبان طرح جدید  هم  و 
نشان داده اند؛ حکومت افغانستان با طرح حکومت انتقالی مخالف 
است و روی برگزاری انتخابات زودهنگام تاکید دارد، طالبان موضع 
محتاطانه ای گرفته اند و این نشان می دهد که آن ها نمی خواهند در 

واکنش های شان با شتاب عمل کنند.
از  اشتراک کننده  افراد  رسیده،  به 8صبح  که  معلوماتی  براساس 
جناح های مختلف جانب دولت افغانستان تقریباً مشخص شده اند. 
شورای  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  که  می رساند  معلومات 
عالی مصالحه ملی، مارشال دوستم، کریم خلیلی، حامد کرزی، 
میررحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان، غیرت بهیر و پسر 
براساس  اشتراک خواهند کرد.  این جلسه  گلبدین حکمتیار در 
این معلومات، از حزب جمعیت اسالمی افغانستان در این نشست 
که  می شود  گفته  هم چنان  است.  نگرفته  صورت  رسمی  دعوت 
نماینده ای از سازمان ملل نیز در این نشست حضور خواهد یافت.

مال  رهبری  به  آن ها  نفری  ده  هیأت  که  گفته اند  نیز  طالبان 
این در حالی است  برادر در نشست مسکو شرکت خواهد کرد. 
شمار  روسیه  ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر  دعوت نامه  در  که 

دعوت شونده گان طالبان 5 تن ذکر شده بود.
آنچه مسلم است، این است که حکومت افغانستان با ترکیب هیأتی 
را  تمایلش  دوحه، سطح  در  دولت  مذاکره کننده  هیأت  از جمع 
نماینده  افغانستان  از حکومت  است.  داده  نشان  نشست  این  به 
بلندپایه در این نشست حضور ندارد و به روایتی چهار تا دو تن از 
جمع هیأت مذاکره کننده دولت در دوحه در این نشست حضور 

خواهند یافت.
براساس معلوماتی که به 8صبح رسیده است، از اشتراک معصوم 
به  بیک  متین  و  نادری  نادر  احمد  سرابی،  حبیبه  استانکزی، 
زده شده  نشست سخن  این  در  افغانستان  دولت  از  نماینده گی 
است؛ اما گفته می شود که این احتمال نیز وجود دارد که از این 
از  بیک در نشست مسکو  و متین  استانکزی  تنها معصوم  میان 
حکومت افغانستان نماینده گی کنند. هم چنان گفته می شود که 
نماینده گان کشورهای امریکا، چین، هند، پاکستان، ایران و ترکیه 

نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.
امور  در  روسیه  ویژه  فرستاده  کابلوف،  ضمیر  پیش  روز  چند 
افغانستان به نماینده گی از گروه کشورهای موسوم به »ترویکای 
جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد  به  نامه ای  توسعه یافته« 
این  فهرست شرکت کننده گان  آن  در  که  بود  سپرده  افغانستان 

نشست روشن شده بود.
هدف این نشست نوبتی بحث درباره »مصالحه ملی افغانستان« 
عنوان شده است و گفته می شود که این نشست در جهت تسریع 

روند این گفت وگوها برگزار خواهد شد.
استانبول  نشست  برای  را  آماده گی های شان  گروه ها  آن که  با 
را کم اهمیت می خوانند؛  این نشست  برخی طرف ها  و  گرفته اند 
اما با توجه به این که هم طرف حکومت و هم طرف طالبان طرح 
نماینده گان  احتمال می رود که  را خوانده اند،  بایدن  اداره  جدید 
هر دو طرف و سایر کسانی که به نماینده گی از رهبران احزاب 
سیاسی افغانستان دعوت شده اند، نظریات شان را درباره این طرح 

و انتظارات شان را از نشست استانبول مطرح کنند.
نشست مسکو به تاریخ 18 ماه مارچ مطابق با 28 ماه حوت در 
مسکو برگزار می شود. این نشست اهداف و دیدگاه های طرف های 
صلح و هم چنان انتظارات کشورهای منطقه و جهان را در مورد 

صلح افغانستان تا حد زیادی روشن خواهد کرد.

چه کسانی در نشست 
مسکو حضور می یابند؟
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ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  کابل:  ۸صبح، 
به کابل  افغانستان در سفری  برای صلح  امریکا 
عبداهلل  و  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  با 
به  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
روز  دیدارها  این  کرد.  دیدار  جداگانه  صورت 

دوشنبه، بیست وپنجم حوت انجام شده است.
طبق اعالم ارگ ریاست جمهوری، خلیل  زاد در 
این دیدار در مورد سفرها و فعالیت های اخیر خود 

به رییس جمهور معلومات داده است.
و  روند صلح  درباره  دو طرف  که  می گوید  ارگ 
اقدامات بعدی این روند نیز گفت وگو کرده است.

با عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی  خلیل زاد 
مصالحه ملی نیز در کاخ سپیدار دیدار کرده است.
سپیدار گفته است که دو طرف در باره ی آخرین 
افغانستان،  صلح  درباره   تحوالت  و  پیش رفت ها 
تصامیم اجالس اخیر کمیته رهبری شورای عالی 
درباره   ترکیه  و  مسکو  کنفرانس  ملی،  مصالحه   

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
امنیتی  نیروهای  از  کابینه  نشست  در  کشور 
قدردانی کرد که با بازداشت 80 عضو گروه داعش، 
از حمالت وسیع در والیت های شمالی به خصوص 

والیت بلخ پیش گیری کرده اند.
حوت  بیست وپنجم  دوشنبه،  روز  کابینه  نشست 

برگزار شد.
غنی در آغاز این نشست گفت که با بازداشت 80 
در  وسیع  از حمالت  داعش  گروه  اعضای  از  نفر 
حوزه شمال به ویژه والیت بلخ و سایر والیت ها به 

شمول کابل جلوگیری شده است.
کرد  تأکید  نشست  این  در  غنی  جمهور  رییس 
که همه نهادها و والیان باید به صورت دوام دار از 

نهادهای امنیتی حمایت کنند.
احمدضیا سراج، رییس امنیت ملی روز شنبه هفته 
عضو   55 امنیتی  نیروهای  که  کرد  اعالم  جاری 
عبدالرووف  اختطاف  به  پیوند  در  را  داعش  گروه 
کودک نُه ساله ای که در بلخ ربوده شده ، بازداشت 

روند  تسریع  دوحه،  مذاکرات  افغانستان،  صلح 
مذاکرات و کاهش خشونت گفت وگو کرده اند.

خلیل زاد از دوحه به کابل آمده است. او یک رشته 
دیدارها را با مقام های قطری، هیأت مذاکره کننده 
دولت، طالبان و مقامات ترکی در جریان اقامت 

خود در دوحه انجام داده است.
زلمی خلیل زاد هم چنان به پاکستان سفر کرد و 
با مقام های این کشور از جمله مقام های نظامی 

آن دیدار و گفت وگو کرد.
افغانستان در  امور صلح  امریکا در  نماینده  ویژه 
از  شماری  و  دولت  به  را  طرحی  قبلی اش  سفر 
سیاسیون سپرد که در آن سناریوهای احتمالی 
برای تشکیل یک دولت انتقالی پیش بینی شده 

بود.
کابل  در  موافقت ها  و  مخالفت ها  با  طرح  این 
روبه رو شده است. شورای عالی مصالحه ملی روز 

گذشته این طرح بررسی کرد.

بلخ، جوزجان و  از والیت های  افراد  این  کرده اند. 
رییس  اعالم  طبق  و  شده اند  بازداشت  فاریاب 
امنیت ملی، شهروندان تاجیکستان و اوزبیکستان 

نیز در بین شان حضور دارند.
رییس عمومی امنیت ملی گفت که این افراد در 
اعتراف  تروریستی  رویداد   1۳ در  داشتن  دست 
کرده اند و با بازداشت آن ها از هفت رویداد دیگر 

جلوگیری شده است.
و  نگهداری  در  افراد  این  که  گفت  هم چنان  او 
داشته اند  دست  عبدالرووف  اختطاف  برنامه ریزی 
و عضو دسته ای هستند که در حمله بر دانشگاه 

کابل نیز نقش داشته است.
سوی  از  عقرب  ماه  در  بلخی  کودک  عبدالروف 
افراد مسلح ربوده شد و با گذشت چندین ماه به 
رغم تعهد مقامات تاکنون نجات داده نشده  است. 
رییس عمومی امنیت ملی می گوید که به نقطه ای 
شده  نزدیک  می شود،  نگهداری  عبدالرووف  که 

است.

کابل  در  جاپان  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که دولت این کشور حدود 
تقویت  پروژه  برای  را  دالر  میلیون   1.8
ظرفیت پاسخ دهی به بیماری های ساری به 

افغانستان کمک می کند.
تاکاهشی یوشیاکی، کاردار سفارت جاپان 
در افغانستان و دیوید الی، مسوول سازمان 
افغانستان،  در   )WHO( جهان  صحی 
توافق نامه ای را در این مورد روز دوشنبه، 
بیست وپنجم حوت امضا کردند. در مراسم 
امضای این توافق نامه، بشیر نورمل، معین 
وزارت صحت عامه نیز حضور داشته است.

این  کابل،  در  جاپان  سفارت  اعالم  طبق 
 )WHO( پروژه توسط سازمان صحی جهان
بین المللی جاپان   و موسسه همکاری های 
عامه  صحت  وزارت  مشارکت  با   )JICA(

اجرا خواهد شد.
سفارت جاپان می گوید که با بسته کمکی 
و  جهان  صحی  سازمان  کشور،  این  تازه 
شرکای آن قادر خواهند بود که از طریق 
و  نظارتی  تشخیصی،  خدمات  افزایش 
میر قابل  مرگ و  میزان  کلینیکی،  خدمات 
پیش گیری را که با بیماری های انتانی در 

حال ظهور است، کاهش دهند.

در اعالمیه سفارت جاپان گفته شده است 
کردن  برطرف  در  تنها  نه  پروژه  این  که 
بیماری های  با  مرتبط  صحی  نیازهای 
همه گیر فعلی کمک می کند، بلکه سیستم 
صحی را برای آماده گی برای مقابله با موارد 
اضطراری در آینده نیز تقویت خواهد کرد.

والیت های هلمند، بادغیس، دایکندی و نیز 
شفاخانه افغان - جاپان در کابل با این بسته 

کمکی جدید مورد حمایت قرار می گیرد.
طبق معلومات سفارت جاپان در کابل، این 
تا کنون حدود ۶.۹  از سال 2001  کشور 
میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

والی  فدایی،  محمدحلیم  کابل:  ۸صبح، 
نهادهای  پکتیا می گوید که طبق گزارش 
امنیتی، 25 عضو گروه طالبان در ولسوالی 
برف کوچ  اثر  در  والیت  این  جاجی آریوب 

کشته شده اند.
والی پکتیا روز دوشنبه، بیست وپنجم حوت 
برف کوچ  این  که  روزنامه 8صبح گفت  به 
ولسوالی  مربوطات  از  »ازغنه«  ساحه  در 

جاجی آریوب صورت گرفته است.
برف کوچ  این  که  است  شده  گزارش 
پیوسته  وقوع  به  گذشته  شب  یک شنبه 

است.
در  که  داد  توضیح  فدایی  محمدحلیم 
در  طالبان  گروه  جنگ جویان  منطقه  این 

رفت وآمد هستند.
امنیتی  نهادهای  که  می گوید  پکتیا  والی 
نتیجه  در  که  داده اند  گزارش  کشفی  و 
جنگ جوی   25 منطقه  این  در  برف کوچ 
طالبان زیر برف کوچ شده و جان باخته اند.

تصریح  دیگر  جانب  از  فدایی  محمدحلیم 
مورد  این  در  بیش تر  تحقیقات  که  کرد 

جریان دارد.
اظهارات  به  نسبت  تاکنون  طالبان  گروه 

والی پکتیا واکنش نشان نداده است.
سرحدی  ولسوالی های  از  جاجی آریوب 
مرز  پاکستان  با  که  است  پکتیا  والیت 

مشترک دارد.

خلیل زاد با غنی و عبداهلل به صورت 
جداگانه دیدار کرد

غنی: با بازداشت ۸۰ داعشی از حمالت وسیع در شمال کشور 
پیش گیری شده است

اداره  در  مسووالن  بامیان:  ۸صبح، 
نتیجه ی  در  که  می گویند  بامیان  محلی 
فعالیت های کشفی مأموران ریاست امنیت 
ملی این والیت، صدها فیر مرمی سالح های 
مختلف النوع از نوارمرزی بامیان- بغالن، دره 
شکاری ولسوالی شیبر و دو آب میخ زرین 

ولسوالی کهمرد کشف شده است.
به  بامیان  والی  سخنگوی  عظیمی،  لطیف 
مهمات،  این  شمول  به  که  گفت  رسانه ها 
و  دستی  بمب های  سالح،  نوع  چندین 
ماین های کنار جاده ای نیز به دست مأموران 

امنیت ملی افتاده است.

یک  چریکی،  هاوان  پایه  »یک  افزود:  وی 
گلوله  فیر   1۷ اسنای پر،  راکت انداز  میل 
راکت، ۳ فیر مرمی توپ82، 800 فیر مرمی 
پیکا، 500 فیر مرمی دهشکه، ۷2 فیر مرمی 
تکه   100 دستی،  بمب  عدد   10 زکویک، 
شاجور، یک عدد مرمی هاوان چریکی،  ۴ 
بشکه ماین کنار جاده ای، یک حلقه ماین 
ضد وسایط و ۹ قلم سالح و مهمات« در 

ماه های اخیر کشف و به دست آمده است.
به گفته  عظیمی، گروه طالبان می خواست 
که از این مهمات علیه نیروهای امنیتی و 

دفاعی والیت بامیان استفاده کند.

امنیت ملی بامیان صدها فیر مرمی را کشف کرد

جاپان ۱.۸ میلیون دالر برای 
مقابله با بیماری های ساری 

به افغانستان کمک کرد

والی پکتیا: 
۲۵ جنگ جوی طالبان 

در اثر برف کوچ در ولسوالی 
جاجی کشته شده اند



حسیب بهش

که به افراد زیان دیده خسارت پرداخت می شود، اما با 
گذشت یک هفته از رسیدن گزارش هیأت به ریاست 
جمهوری، رییس جمهور واکنشی به این گزارش نشان 
نداده است. وی هشدار می دهد که اگر حکومت تا 10 
روز آینده پاسخ قناعت بخشی به مال باخته گان ندهد، 
آنان با راه اندازی اعتراض های گسترده، بزرگ راه های 
مسدود  را  تورغندی   - هرات  و  اسالم  قلعه   - هرات 
به  دالر  میلیون ها  راه ها،  مسدود شدن  با  و  می کنند 

حکومت زیان مالی می رسد.
هرات  والیتی  شورای  اعضای  برخی  دیگر،  جانب  از 
تأکید دارند که یافته های هیأت ریاست جمهوری باید 
در یک نشست خبری با مردم، اعضای شورای والیتی، 
و  می شد  گذاشته  میان  در  متضرر  افراد  و  رسانه ها 
سکوت و پنهان کاری هیأت و حکومت مرکزی برای 
مردم پذیرفتنی نیست. توریالی طاهری، معاون شورای 
والیتی هرات، در صحبت با روزنامه 8صبح می گوید 
اعزامی  از هیأت های  یافته های هیچ کدام  تاکنون  که 
و  نشده  گذاشته  میان  در  مردم  با  مرکزی  حکومت 
هدف سفر هیأت ریاست جمهوری به هرات »تفریح 

و چکر زدن« بوده است.
که  دارند  پافشاری  هم  نماینده گان  مجلس  اعضای 
حکومت باید به گونه شفاف یافته های هیأت ریاست 
جمهوری را با مردم در میان بگذارد و مشخص سازد که 
چه کسانی در فاجعه آتش سوزی بزرگ گمرک مرزی 
نماینده  حنفی،  نذیراحمد  بودند.  مقصر  اسالم قلعه 
اعضای  که  دارد  باور  نماینده گان،  مجلس  در  هرات 
هیأت اعزامی پارلمان پس از پایان بررسی های شان از 
گمرک اسالم قلعه، یافته های ابتدایی را با مردم شریک 
کردند و قرار است در نشست عمومی پارلمان نیز این 

قضیه به گونه همه جانبه بررسی شود.
فعاالن مدنی هرات نیز معتقدند که حکومت در قضیه 

نشست مسکو اشتراک می کند. پیش تر سهم این گروه 
پنج نفر درج شده بود. با این حال با توجه به حضور 
نشست،   این  در  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای 
احتمال می رود که سهم طالبان نیز متناسب به آن 
ترویکای  گروه  اعضای  هرچند  باشد.  یافته  افزایش 
توسعه یافته اجندای این نشست را روشن نکرده اند، اما 
احتمال می رود که کشورهای حاضر در این نشست، 
دیدگاه طرف ها در مورد طرح اخیر امریکا را بررسی 
کنند. گفتنی است که هند و ایران نیز برای شرکت در 

این نشست نماینده می فرستند.
زلمی  مسکو،  نشست  برای  آماده گی ها  با  هم زمان 
خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، 
روز دوشنبه، بیست وپنجم حوت، وارد کابل شد. او در 
این جریان با محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور 
و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، 
به گونه جداگانه دیدار و گفت وگو کرد. ارگ ریاست 
جمهوری از دیدار دو طرف خبر داده، اما هیچ جزییاتی 
از آن ارایه نکرده است. با این حال در اعالمیه آمده 
است که زلمی خلیل زاد در جریان این دیدار »در مورد 

گفت که پس از بررسی های همه جانبه از سوی آنان، 
به  خسارت  پرداخت  به  پیوند  در  جمهوری  ریاست 
مال باخته گان تصمیم خواهد گرفت. بر اساس معلومات 
وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، نماینده گان 
ترانسپورت،  به شمول وزارت های  نهاد حکومتی   15
داخله، صنعت و تجارت، مالیه، لوی سارنوالی و شورای 

امنیت، عضویت هیأت را دارند.
جریان  در  جمهوری  ریاست  هیأت  اعضای  بود  قرار 
چندین روز اقامت در هرات، چگونه گی وقوع حادثه 
و مقصرانش را شناسایی و نتایج یافته های شان را از 
طریق رسانه ها با مردم شریک سازند، اما هیأت بدون 
ارایه جزییات در پیوند به یافته هایش، راهی کابل شد. 
پیش از سفر این هیأت به هرات، برخی راننده گان و 
موترداران که موترهای شان در آتش سوخته بود، ادعا 
داشتند که حضور هیأت برای آنان قابل قبول نیست 
و باید نماینده گان راننده ها و موترداران نیز در جریان 
پافشاری  هیأت  اعضای  اما  باشند،  دخیل  بررسی ها 
جزییات  ترانسپورت،  وزارت  نماینده  که  کردند 

بررسی ها را با موترداران در میان می گذارد.
بصیر آرین، نماینده  موترداران مال باخته در آتش سوزی 
هرات، به روزنامه 8صبح می گوید که اعضای هیأت در 
موترداران  با  جزییاتی  هیچ   یافته های شان  به  پیوند 
متضرر شریک نکردند و مشخص نیست که در گزارش 
به  است.  گنجانده شده  مواردی  از حادثه، چه  آن ها 
گفته او، براساس بررسی های دقیق و شفاف با حضور 
نماینده موترداران و اعضای هیأت ریاست جمهوری، 
حدود 125۴ موتر سوخته شناسایی شده و قرار شد 
حکومت به مالکان آن ها بر مبنای قیمت گذاری انجام 

شده، خسارت پرداخت کند. 
آقای آرین می گوید رییس جمهور در جریان »نشست 
ویدیویی« با حضور مقام های محلی هرات وعده سپرد 

از  یکی  و  رحمانی  میررحمان  خلیلی،  محمدکریم 
مهمانان  عنوان  به  حکمتیار  گلبدین  نماینده گان 
غیرت  از  می کنند.  شرکت  نشست  این  در  مفتخر 
بهیر و حبیب الرحمان حکمتیار به عنوان گزینه های 
می شود.  یاد  حکمتیار  اسالمی  حزب  از  نماینده گی 
این  در  خاصی  سهم  جمهوری  ریاست  ارگ  ظاهراً 
هیأت ندارد؛ زیرا نام هیچ ارگ نشینی در آن به چشم 

نمی خورد.
با این حال قرار است دو تا چهار عضو هیأت دولت 
نیز به عنوان نماینده دولت به این جمع اضافه شوند. 
معصوم استانکزی، حبیبه سرابی، احمدنادر نادری و 
متین بیک از گزینه های مورد نظر برای حضور در این 
نشست  اند. با این حال، منابع احتمال می دهند که تنها 
معصوم استانکزی و متین بیک در این نشست حضور 

خواهند یافت.
که  کردند  تصریح  نیز  قطر  در  طالبان  دفتر سیاسی 
یک هیأت 10 نفری این گروه روانه مسکو می شود. به 
گفته محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در 
قطر، یک هیأت طالبان به رهبری عبدالغنی برادر در 

ریاست  هیأت  سفر  از  هفته  سه  حدود  گذشت  با 
بزرگ  آتش سوزی  رویداد  بررسی  برای  جمهوری 
هیأت  اعضای  هرات،  اسالم قلعه  مرزی  گمرک  در 
نمی کنند.  ارایه  جزییات  یافته های شان  به  پیوند  در 
مقام  های وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث 
که ریاست هیأت را عهده دار است، حاضر نیستند در 
این مورد چیزی بگویند. اعضای شورای والیتی هرات، 
این والیت را  هدف سفر هیأت ریاست جمهوری به 
»تفریح و چکر زدن« عنوان کرده و تأکید دارند که 
بررسی  روند  پایان  از  باید پس  این هیأت  یافته های 
می شد.  گذاشته  میان  در  مردم  با  رسانه ها  از طریق 
میلیون ها  که  دارند  ادعا  آتش سوزی  مال باخته گان 
دالر برای شان زیان مالی رسیده و حکومت افغانستان 
باید خسارت پرداخت کند. آنان هشدار می دهند که 
اگر حکومت تا 10 روز آینده پاسخ قناعت بخشی به 
مال باخته گان ندهد، با راه اندازی اعتراض های گسترده، 
بزرگ راه های هرات - اسالم  قلعه و هرات - تورغندی 
را مسدود می کنند. اداره محلی هرات تأکید دارد که 
گزارش هیأت ریاست جمهوری با مقام های محلی در 
میان گذاشته نشده و اعضای هیأت آن را در اختیار 
نماینده گان  داده اند.  قرار  مرکزی  حکومت  مقام های 
مردم هرات در مجلس نیز از حکومت می خواهند که 

به متضرران خسارت پرداخت کند.
بزرگ در گمرک  از وقوع آتش سوزی  چند روز پس 
ریاست  اعزامی  هیأت  اعضای  هرات،  اسالم قلعه 
رییس  دستور  به  حوت،  چهارم  تاریخ  در  جمهوری 
سفر  هرات  به  واقعه  این  بررسی  برای  غنی  جمهور 
این  به  پیوند  در  همه جانبه  بررسی  آغاز  از  و  کردند 
حادثه خبر دادند. غالم بهاءالدین جیالنی، وزیر دولت 
هیأت  ریاست  که  حوادث،  به  رسیده گی  امور  در 
بر دوش داشت، در یک نشست خبری در هرات  را 

بحث ها پیرامون وضعیت افغانستان به مراحل حساسی 
رسیده است. قرار است هیأت های دولت و طالبان برای 
این  از  شوند.  روسیه  وارد  مسکو،  نشست  در  حضور 
نشست به عنوان دریچه ورود به نشست سرنوشت ساز 
استانبول یاد می شود و تصور بر این است که در آن 
نشست دیدگاه طرف های درگیر جنگ افغانستان در 
هرچند شش چهره  ارزیابی شود.  امریکا  مورد طرح 
سرشناس به نماینده گی از دولت افغانستان در نشست 
مسکو شرکت خواهند کرد، اما هیچ نماینده  مستقیم 
از ارگ ریاست جمهوری در آن حضور نخواهد داشت. 
این  در  که  اسالمی  جمعیت  حزب  خالف  هم چنان 
هیأت سهیم نیست، حزب اسالمی گلبدین حکمتیار 
در آن اشتراک دارد. افزون بر این، قرار است شماری 
این نشست  اعضای هیأت مذاکره کننده دولت در  از 
حضور یابند. طالبان خالف  آن چه در توافق نامه پنج 
به مسکو  نفری  هیأت 10  یک  است،  ذکر شده  نفر 
می فرستند. ظاهراً اعضای هیأت این گروه متناسب به 

میزان نماینده گان دولت، افزایش یافته است. 
تنها یک روز مانده به نشست ترویکای توسعه یافته 
)امریکا، روسیه و چین به عالوه پاکستان( در مسکو، 
افغانستان و سیاسیون برای حضور  طرف های جنگ 
نماینده  کابلوف،  ضمیر  گرفته اند.  آماده گی  آن  در 
پیش تر  افغانستان،  برای  روسیه  جمهور  رییس  ویژه 
با فرستادن نامه ای، از  طرف های درگیری در جنگ 
افغانستان و سیاسیون خواسته بود که در این نشست 
نوبتی اشتراک کنند. سهم ارگ و سپیدا هر کدام دو 
نفر تعیین شده بود. از سیاسیون نیز خواسته شده بود 
که شش تا هفت نماینده  شان را به مسکو بفرستند. 
این  موقف  اما  داشتند،  نماینده  پنج  تنها  طالبان 
نماینده گان »مهمانان مفتخر« عنوان شده بود. در این 
نشست امریکا، روسیه، چین و پاکستان حضور دارند. 
دولت  هیأت  سرنوشت  که  می گویند  منابع  اکنون 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  است.  شده  روشن  افغانستان 
را  دولت  هیأت  رهبری  ملی،  مصالحه  عالی  شورای 
دوستم،  عبدالرشید  کرزی،  حامد  است.  عهده دار 
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آتش سوزی بزرگ اسالم قلعه مقصر است و به همین 
دلیل، هیأت ریاست جمهوری گزارش بررسی هایش 
نکرده  شریک  مدنی  فعاالن  و  رسانه ها  مردم،  با  را 
است. جواد عمید، از فعاالن مدنی هرات، در صحبت 
سال های  جریان  در  که  می گوید  8صبح  روزنامه  با 
اخیر، حضور هیأت های حکومت مرکزی نتوانسته درد 
مشکالت مردم را درمان کند و هراتیان به این هیأت ها 

اعتماد ندارند.
از  بخشی  که  می گوید  هرات  معادن  و  صنایع  اتاق 
و  صنعت گران  با  جمهوری  ریاست  هیأت  یافته های 
تاجران در میان گذاشته شده است. حمیداهلل خادم، 
کردند  ادعا  هیأت  اعضای  می گوید  اتاق،  این  رییس 
حکومت  رهبری  با  را  خود  بررسی های  نتیجه  که 
مرکزی شریک می کنند. اداره محلی هرات در سهم 
خود می گوید که یافته های بررسی های هیأت از سوی 
اعضای آن با حکومت مرکزی شریک می شود و سپس 
با مردم در میان گذاشته خواهد شد؛ اما جیالنی فرهاد، 
سخنگوی والی هرات، در پیوند به نتایج بررسی های 

هیأت چیزی نمی گوید.
امور  در  دولت  وزارت  مقام های  حال،  همین  در 
به  پیوند  در  معلومات  ارایه  از  به حوادث،  رسیده گی 
یافته های هیأت و سرنوشت گزارش ارسالی به ریاست 
عظیمی،  احمدتمیم  می کنند.  خودداری  جمهوری، 
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث، 
در پاسخ به تماس تلفنی روزنامه 8صبح گفت که او 
نمی تواند در این مورد معلومات بدهد و شخص وزیر 
باید در پیوند به یافته های هیأت و گزارش ارسالی به 

ریاست جمهوری صحبت کند.
این  مقصر  که  دارند  ادعا  متضرر  افراد  نماینده گان 
و  نورم  اداره  مقام های  افغانستان،  حکومت  رویداد، 
استندرد، شرکت »تی سی آر سی« و افرادی هستند که 
با فساد گسترده، قصد داشتند موترهای مواد سوخت 
را کم تر از وزن مجموعی اصلی آن محصول گمرکی 

کنند. 
در حالی که حدود یک ماه از وقوع آتش سوزی بزرگ 
و  حکومت  می گذرد،  اسالم قلعه  مرزی  گمرک  در 
هیأت اعزامی ریاست جمهوری تا هنوز موفق نشده اند 
عامالن و مقصران این فاجعه بزرگ را شناسایی و به 

مردم معرفی کنند.

سفرها و فعالیت های اخیر خویش به رییس جمهور 
معلومات داد« و دو طرف روی روند صلح و اقدامات 

بعدی در این مورد بحث و گفت وگو کردند.
سپیدار اما کمی شرح داده است. در اعالمیه شورای 
عبداهلل،  بر  افزون  که  است  آمده  ملی  مصالحه  عالی 
معاونان شورای عالی مصالحه ملی و شماری از اعضای 
با زلمی خلیل زاد  این شورا در دیدار  کمیته رهبری 
حضور داشته اند. در ادامه تصریح شده است که در این 
دیدار، در مورد آخرین پیش رفت ها و تحوالت صلح 
افغانستان، تصامیم نشست اخیر کمیته رهبری شورای 
عالی مصالحه ملی، نشست مسکو و ترکیه در باره صلح 
مذاکرات  روند  تسریع  دوحه،  مذاکرات  افغانستان، 
است.  شده  نظر  تبادل  و  بحث  کاهش  خشونت ها  و 
پیش تر منابع گفته بودند که در نشست کمیته رهبری 
پذیرفتن  از  ارگ نشینان  ملی،  مصالحه  عالی  شورای 

دولت انتقالی در طرح امریکا انکار کرده اند. 
پایان هرچه زودتر  بر  این در حالی است که روسیه 
وزیر  الوروف،  سرگئی  دارد.  تأکید  افغانستان  جنگ 
بیست وچهارم  روز یک شنبه،  امور خارجه آن کشور، 
حوت، گفت: »ما واقعاً عالقه مندیم که هر چه زودتر به 

فاجعه افغانستان خاتمه دهیم.« 
حوت  بیست وهشتم  در  مسکو  نشست  است  قرار 
برگزار شود. این نشست بار اول زیر نام نشست گروه 
»ترویکا« در آغاز سال 1۳۹8 میان امریکا، روسیه و 
چین برگزار شد. پس از دو دور، پاکستان نیز به آن 
اضافه شد و اسم گروه به »ترویکای توسعه یافته« تغییر 
کرد. گفتنی است که در پی این نشست، یک نشست 
دیگر به رهبری سازمان ملل متحد در شهر استانبول 
دایر می شود. پیش از این امریکا طرحی را با طرف های 
جنگ افغانستان شریک کرده که در آن، سناریوهای 
شده  پیش بینی  صلح  انتقالی  دولت  ایجاد  احتمالی 
استانبول  نشست  در  مورد  این  در  طرف ها  است. 
و  امریکا، روسیه  تصمیم می گیرند. گفتنی است که 
چین در حال حاضر روی پایان جنگ افغانستان توافق 

کرده اند.

سکوت حکومت و هشدار مال باخته گان؛

یک روز تا نشست مسکو؛

ابهامات آتش سوزی اسالم قلعه حل نشده است

نماینده گان همه طرف ها آماده سفر شده اند

محمدحسین نیک خواه



دکتور ملک ستیز، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل

من  مقاله،  این  در  می خواهیم؟  صلح  واقعاً  ما  آیا 
واژه،  این  پس  در  دارم.  تأکید  »واقعاً«  واژه   بر 
واقعیت های تلخی نهفته است که بازی گران سیاست 
از  یکی  نیستند.  صادق  آن  اظهار  در  افغانستان 
صلح،  به  رسیدن  برای  پیش زمینه ها  اساسی ترین 
امنیت  صلح  یعنی  است.  آن  ارزش های  به  تعهد 
سیاسی و اجتماعی به بار می آورد، زمینه  شکوفایی 
اقتصادی را فراهم می کند و اگر حاکمیت کارآمد و 
پویا آن  را مدیریت کند، توسعه و اقتصاد پایدار را 
سبب می شود. نخستین مولفه تعهد را تعهد سیاسی 
شکل می دهد. یعنی این که صلح و مذاکره در باب آن 
موجب داد و گرفت هایی می شود که با منابع قدرت 
سیاسی سروکار دارد. شما چیزهایی را باید از دست 
بدهید و در برابر آرامش را به ارمغان بیاورید. دومین 
عنصر تعهد، تعهد اقتصادی است. یعنی شما شاید 
از شرایط جنگی و  با استفاده  از کسانی باشید که 
بحرانی، پول سازی و پول شویی می کنید و اغتشاش 
ابزاری برای دوران اقتصاد شما است. این جا شما یک 
شخصیت جنگ جو هستید. اما هدف شما را تمویل 
اقتصادی می سازد که جنگ آن  را فراهم کرده  است. 
را  تأمیناتی  و  اقتصادی  پیمان های  راه  این  از  شما 
فراهم می کنید و از آن  طریق دست به شاخه های 
بار  به  اقتصادی  شکوفایی  و  می زنید  تجارت  دیگر 
جاری  شما  بر  جنگ  برکت  از  همه  این  می آورید. 
می شود. گذشت از این امتیاز بزرگ، تعهد محکمی 
باید شما تعهد باالیی برای مزیت  می طلبد. این جا 
صلح داشته باشید. زیرا تامین آن ریشه بسیاری از 
منابع شما را می خشکاند؛ اما در بدل، شما امنیت را 
ترجیح داده اید. سومین تعهد، تعهد حیثیتی است. 
شما از جنگ حیثیت باالیی صاحب شده اید. رهبر، 
حاکم، کالن قوم و قبیله و تباری هستید و مردمان 
راه  این   از  شما  می کنند.  اطاعت  شما  از  زیادی 
صاحب عزت و حیثیت اجتماعی شده اید. قوم گرایی، 
زبان و فرهنگ گرایی و مذهب گرایی  منطقه گرایی، 
را پیشه کرده اید و از این ابزارها برای »مهم بودن« 
نسبت به دیگران بهره جسته اید. حاال با آمدن امنیت 
و  شکوه  این  می شود،  هم گرایی  سبب  که  صلح  و 
تعهد،  چهارمین  می گذارید.  قمار  به  را  تان   جالل 
حیثیت بین المللی است. شما با استفاده از ابزارهای 
باالیی در تعهد سوم حیثیت بین المللی نیز کسب 
گرایش  ذی نفع اند  که  دولت هایی  با  شما  کرده اید. 
یافته اید و از این گرایش سود برده اید. این گرایش 
سبب شده است که تعهداتی به این دولت ها بدهید 
و بر وفق آن ها عمل کنید. این دولت ها برای شما 
حیثیت برون  مرزی فراهم می کنند. آن ها برای شما 
فراهم  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  حمایت های 
می دارند و به نحوی شما را مشروعیت می بخشند. 
این جا شما حیثیت فرامرزی کسب می کنید. به این  
کشورها سفر می کنید و از شما استقبال فراوانی به 
عمل می آید. پنجمین تعهد، تعهد استخباراتی است. 
پنجمی سبب می شود  و  تعهدات سومی، چهارمی 
که استخبارات منطقه و جهان به شما چشم بدوزند. 
اجتماعی  بارسوخ  شخصیت  یک  شما  دیگر  حاال 
برای  مفید  و  سازنده  بسیار  می توانید  که  هستید 
نهادهای استخباراتی عمل کنید. استخبارات از شما 
چه می خواهد. شما باید اطالعات و منابع خبری را 
و  ملی  بازی گران  نقش  مورد  در  و  کنید  شناسایی 
بین المللی با آن ها هماهنگی و هم رسانی کنید. کاری 
که آن  قدر دشوار نیست؛ اما منابع کالن اقتصادی 
این جا  می کند.  واریز  شما  بر  را  سیاسی  و حمایت 
شما به مزدوری درآمده اید که حرف های مهمی به 
زبان می آورد و خود را از بازی گران مهم سیاسی در 
کشور جا می زند. اما واقعیت این  است که شما یکی 
از ستون های پنجم در نظام هستید. گذشتن از این 
تعهد برای شما بسیار دشوار تمام می شود. حتا شاید 
این  از  قربانیان  بیش ترین  شود.  شما  مرگ  سبب 
دست خود مزدوران هستند که از حکم استخبارات 
سرپیچی می کنند. ششمین تعهد، تعهد نخبه گرایی 
است. این جا شما به یک نخبه  سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی مبدل شده اید. رسانه ها، جامعه  روشن فکری 
و مدنی به شما به عنوان یک نخبه نگاه می کنند. 
از این مسیر می گذرند،  جامعه ای که نخبه گان آن 
جامعه  فقیری است. یعنی نخبه گان را از مسیرهای 

حیثیت  و  نام  پول،  استخبارات  می شوند.  محصور 
آن ها را ضمانت می کند و اما در بدل از آن ها مزدوری 
طلب می کند. امروز بیش ترین رهبران و بازی گران 
گیر  خطرناک  دام  این  در  افغانستان  در  قدرت 
مانده اند که نمی توانند به صلح راه یابند. در اخیر بد 
نیست به تعهد نخبه گرایی نگاهی بیندازیم. نخبه گان 
نخبه گان  شده اند.  تقسیم  دسته  سه  به  افغانستان 
سیاسی که به قدرت وابسته اند، نخبه گان اقتصادی 
که به مافیای شبه قدرت وابسته هستند و نخبه گان 
اجتماعی - فرهنگی که یا به دو منبع قدرت دولتی 
و یا قدرت جامعه جهانی وابسته گی دارند. گروهی 
که به نام جامعه  مدنی افعانستان معروف است، به 
جامعه    نتیجه،  در  می باشد.  وابسته  جهانی  منابع 
جهانی  سیاست  به  وابسته  آن  نخبه گان  و  مدنی 
می شوند. نخبه گان فرهنگی فقیر و بی چاره هستند 
و در پی تالش برای چسبیدن به سه منبع قدرت 
قدرت  و  جهانی  قدرت  سیاسی،  قدرت  می باشند؛ 
مافیایی. چنین می شود نتیجه گرفت که نخبه گان 
در افغانستان وابسته گی تحمیلی به جنگ دارند و 

رفتن به صلح نقش آنان را تضعیف می کند.
بزرگ  یا شهرهای  و  کابل  به جاده های  وقتی شما 
اتفاق  چه  که  می بینید  شوید،  خیره  افغانستان 
کاروان های  دولتی،  گران قیمت  موترهای  می افتد. 
جنگ ساالران، نخبه گان، مافیای اقتصادی و اعضای 
از جهان  است. در هیچ جایی  پارلمان خیره کننده 
شما چنین تضاد مشهود میان فقر و قدرت سیاسی 
را مشاهده نمی کنید. نکته  بارز دیگر، دوران سرمایه و 
به ویژه دالر در بازار سیاه افغانستان است. این  پول ها 
به شکل سرسام آوری به بازارهای منطقه ای قاچاق 
کابل  در  مجلل  ساختمان های  و  خانه ها  می شود. 
نشانه  دیگری از سیمای این تضاد است. یک کارمند 
به  نزدیک  با معاش  مأمور عادی دولت  گمرک که 
خانه   صاحب  یک باره  است،  امریکایی  دالر   250
قانونی اش  عایدات  با  که  می شود  مجللی  و  آراسته 
پولیس  فرمانده  و  جنرال  یا  ندارد.  هم خوانی  هیچ 
و  سیاسی  قدرت  از  استفاده  با  که  کنید  تصور  را 
و  مجلل  زنده گی  صاحب  بازار،  در  سیاه  رایج  پول 
آراسته ای شده است. پر واضح است که جنگ این 
جنگ  است.  آورده  بار  به  جامعه  در  را  تضاد  همه 
سبب شده است که اقتصاد سیاه و غیرقانونی حلقوم 
طبقه فقیر جامعه را بفشارد و طبقه متوسط جامعه 
را که پویا ترین قشر جامعه است به فغان آورد. امروز 
طبقه متوسط در جامعه جای خود را به طبقه فقیر 
وقار،  صاحب  گروه  یک  عوض  در  است.  کرده  باز 
جالل، عزت و حیثیت شده است که هیچ گاهی برای 

رفتن و رسیدن به صلح متعهد نیست.
یگانه نهادی که به صلح تعهد دارد، نهاد مردم است. 
مردم فقیر و شهروندانی که بار اصلی قربانیان جنگ 
را به دوش کشیده اند. مردم روزانه فرزندان خود را در 
این جنگ طوالنی از دست می دهند. مردم کودکان 
بی پدرشان را از بام تا شام به خیابان ها برای گدایی 
می فرستند. مردم بیوه زنان را که شوهران شان  را در 
جنگ از دست داده اند، به خانه های پول داران برای 
کار و تکدی و گاهی هم به روسپی خانه های مخفی 
هم سران  فرزندان  و  در آورند  پولی  تا  می فرستند، 
شهید خود را که در راه نظام جان و خون داده اند، 
در  امروز  که  است  مردم  این  و  دهند.  نانی  و  آب 
خیابان ها قربانی انتحار و انفجار می شوند و به تعداد 
قبرهایی  که بر آن پرچم های سبز شهدا برافراشته 

شده، در شهرهای افغانستان افزوده می شود.
اما واقعیت تلخ این است که مردم هیچ نقشی برای 
صلح ندارند. مردم بیچاره هیچ پیوندی به مذاکرات 
ندارند. بازی گران اصلی مذاکرات صلح از میان همان 
جامعه   هم پیمانان  و  نخبه گان  رهبران،  سیاسیون، 
جهانی برگزیده می شوند. این گروه که همیشه در 
قدرت سیاسی و یا حاشیه  آن قرار داشته، صاحب 
که  است  سال ها  آن  را  که  است  ملتی  یک  اراده  

گروگان گرفته است.

نخبه گان صاحب  این  گاه  آن   و  می گذرانند  باالیی 
نخبه گان،  می شوند.  شهروندان  پیام بران  و  نظر 
گروهی هستند که از هر وسیله  برای متفاوت  بودن 
می گویند،  دروغ  این ها  می جویند.  سود  دیگران  از 
مبالغه می کنند، جعل می کنند و کاری می کنند که 
رهبران و حاکمان را خرسند نگه دارند. شما یک باره 
دروغ های  با  که  می خورید  بر  شخصیت هایی  با 
در  مبالغه  با  یا  و  می کنند  کسب  شهرت  شاخدار 
گفتار و نوشتار که با هیچ منبعی هم خوانی ندارد، 
به قهرمانان جامعه تبدیل می شوند. این گونه تعهد به 
نخبه گرایی، تعهد به صلح را کم رنگ می سازد؛ چون 
این دسته نخبه گان با سایر بازی گران جنگ که در 

باال از آن نام بردم، هم پیمان هستند.

وضعیت  به  بیندازیم  نگاهی  است  خوب  حاال 
با این شش تعهد گره خورده  افغانستان که چقدر 
است. این تحلیل کمک می کند که ما شاخص های 
تغییر تعهد برای اراده و گذار از جنگ به صلح را به 
بررسی بگیریم و آن گاه نتیجه گیری کنیم که آیا 
آمد،  باال  در  چنان که  می خواهیم.  »واقعاً« صلح  ما 
نخستین تعهد به صلح، تعهد سیاسی است. نگاهی 
بیندازید به ارگ، آیا واقعاً ارگ حاضر است از قدرت 
طالبان  که  می گوید  همیشه  ارگ  نشیند؟  عقب 
اساسی  قانون  مطابق  سیاسی  ساختار  با  و  بیایند 
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مدغم شوند. قانونی که آن ها خود و هیچ گاهی به آن 
متعهد نبوده اند، حاال از طالبان می خواهند که بیایند، 
به آن تعهد کنند. به باور من، این یک موضع گیری 
مضحک است. تصور کنید که طالبان با این تقسیم 
قدرت چه خواهند گفت؟ پاسخ روشن  است. آن ها با 
ادامه جنگ به این موضع ارگ پاسخ می دهند. دومین 
تعهد، تعهد اقتصادی است. چه فکر می کنید آیا آنانی 
که با بستن پیمان های کالن میلیون  دالری با اروپا، 
اقتصادی تبدیل  به هیوالی  ناتو  امریکا و ماموریت 
شده اند به صلح رای خواهند داد؟ اینان نامیرایی را 
در حفاظت شدید امنیتی برای خود فراهم کرده اند 
و خانواده های شان در بهترین کشورهای جهان تحت 
مرفه ترین شرایط به سر می برند. پس چه باکی و چه 
هراسی از جنگ دارند؛ جنگی که منبع درآمد آن ها 
است. حاال بیایید به تعهد حیثیتی نگاهی بیندازیم. 
گروهی کالنی از سیاسیون به رهبران گروه های خرد 
و بزرگ اجتماعی تبدیل شده اند. اینان هزاران تن 
به  دولتی  ساختارهای  وقتی  دارند.  حامی  و  پیرو 
رجوع  گروه ها  این  به  مردم  نمی کنند،  کار  خوبی 
چتر  زیر  در  هم  با  کوچک  حلقه های  و  می کنند 
به  اینان  می شوند.  فربه تر  این شخصیت ها  رهبری 
بزرگان، رهبران و متنفذان اجتماعی تبدیل می شوند. 
این چهره ها بر جامعه به حدی اثرگذار می شوند که 
برای حامیان و پیروان خود حیثیت شبه حکومت و 
رهبران سیاسی اجتماعی را می گیرند. پرسشی که با 
آن روبه رو می شویم این  است که چرا باید اینان جالل 
و شکوه رهبریت را قربانی صلح و امنیت کنند؟ اینان 
به خوبی می دانند که جنگ نهاد حیثیت زا برای شان 
است و نباید این امتیاز مهم را از دست دهند. حاال 
به تعهد حیثیت بین المللی نظری بیندازیم. آیا اگر 
جنگ نبود، گروه طالبان که تا چندی پیش به عنوان 
می شد،  شناخته  تروریستی  گروه  خطرناک ترین 
می توانست با رییس  جمهور بزرگ ترین قدرت جهان 
)دونالد ترمپ، رییس  جمهور پیشین ایاالت متحده 
امریکا( از هتل پنج ستاره در دوحه برای نیم ساعت 
به صورت آنالین مصاحبه کند؟ آیا اگر جنگ نبود، 
در حدود هفتاد رهبر و رییس دولت ها، حکومت ها 
و اعضای پارلمان پرقدرت ترین دولت های جهان از 
ارگ بازدید می کردند؟ آیا اگر جنگ نبود، رهبران 
جهان  مهم  دولت های  را  افغانستان  جنگ ساالر 
با  آنان  از  و  می کردند  دعوت  پایتخت های خود  به 
می کردند؟  استقبال  ویژه  تشریفاتی  پروتکل های 
پاسخ روشن است. این پاسخ نیز روشن است که آیا 
اینان واقعاً می خواهند این جالل و شکوه جهانی را بر 
پای صلح بریزند؟ حاال بد نیست به تعهد استخباراتی 
بازی گران جنگ تمرکز کنیم. وقتی جهان با تمرکز 
عمیق بر این رهبران و رهبرزاده گان چشم دوخته 
استخبارات  و سرمایه گذاری کرده، مسلم است که 
مخفی  اطالعات  بند  در  و  نمی گذارد  وا  را  آن ها 

آیا ما واقعًا صلح می خواهیم؟

آیا ما واقعاً صلح می خواهیم؟ در 
این مقاله، من بر واژه  »واقعاً« 
تأکید دارم. در پس این واژه، 
واقعیت های تلخی نهفته است 

که بازی گران سیاست افغانستان 
در اظهار آن صادق نیستند. یکی 

از اساسی ترین پیش زمینه ها 
برای رسیدن به صلح، تعهد به 

ارزش های آن است. یعنی صلح 
امنیت سیاسی و اجتماعی به بار 

می آورد، زمینه  شکوفایی اقتصادی 
را فراهم می کند و اگر حاکمیت 

کارآمد و پویا آن  را مدیریت کند، 
توسعه و اقتصاد پایدار را سبب 

می شود. 

جنگ سبب شده است که اقتصاد سیاه و غیرقانونی حلقوم طبقه فقیر جامعه را بفشارد و طبقه متوسط جامعه را 
که پویا ترین قشر جامعه است به فغان آورد. امروز طبقه متوسط در جامعه جای خود را به طبقه فقیر باز کرده 

است. در عوض یک گروه صاحب وقار، جالل، عزت و حیثیت شده است که هیچ گاهی برای رفتن و رسیدن به صلح 
متعهد نیست.



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی
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یک بار امتحان کنید
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آش دلپذیر
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می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0۷۷06۷6465 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



شورای عالی بانک مرکزی افغانستان و فقدان 
رهبری قانونی آن

براساس ماده پانزدهم قانون د افغانستان بانک، رییس کل، جلسات شورای عالی را رهبری می کند که در آن هر عضو دارای یک رای است 
و نصاب برای تشکیل جلسه شورای عالی با حضور دو ثلث اعضای آن از جمله حضور رییس یا معاون تکمیل می گردد. بر بنیاد قانون بانک 

مرکزی، رییس کل مسوول اداره د افغانستان بانک است که به موافقه شورای ملی از طرف رییس جمهور مقرر می گردد. اما در حال حاضر، 
رهبری جلسات شورای عالی د افغانستان بانک فاقد اعتبار قانونی است و به وسیله کسی رهبری می شود که نه رییس کل است، نه هم 

سرپرست و نه هم دارای صالحیتی که قانون اجراآت اداری جمهوری اسالمی افغانستان برای یک مقام عامه آن را تعریف کرده است.
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ماده  طبق  افغانستان،  مرکزی  بانک  عالی  شورای 
مرجع  عالی ترین  بانک،  افغانستان  د  قانون  ششم 
است.  مرکزی  بانک  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری 
براساس ماده هشتم این قانون، شورای عالی مسوول 
طرح سیاست های کلی د افغانستان بانک و نظارت بر 
اداره و فعالیت های آن می باشد. شورای عالی براساس 
مفاد صریح قانون بانک مرکزی در اجرای وظایف خود، 
هرازگاهی وضع اقتصادی و پولی را ارزیابی می کند و 
هیأت عامل مکلف است که حداقل در هر ربع از اداره و 
عملیات د افغانستان بانک، تطبیق سیاست های پولی و 
تنظیماتی به شمول سیاست ثبات قیمت های داخلی، 
سالم بودن سیستم مالی، به خصوص سیستم بانکی و 
پرداخت در افغانستان، وضع بازارهای پول، سرمایه و 

اسعار و... به شورای عالی گزارش ارایه کند.
براساس ماده پانزدهم قانون د افغانستان بانک، رییس 
که  می کند  رهبری  را  عالی  شورای  جلسات  کل، 
برای  نصاب  و  است  رای  یک  دارای  عضو  هر  آن  در 
تشکیل جلسه شورای عالی با حضور دو ثلث اعضای 
آن از جمله حضور رییس یا معاون تکمیل می گردد. 
بر بنیاد قانون بانک مرکزی، رییس کل مسوول اداره 
د افغانستان بانک است که به موافقه شورای ملی از 
طرف رییس جمهور مقرر می گردد. اما در حال حاضر، 
افغانستان بانک فاقد  رهبری جلسات شورای عالی د 
اعتبار قانونی است و به وسیله کسی رهبری می شود 
که نه رییس کل است، نه هم سرپرست و نه هم دارای 
صالحیتی که قانون اجراآت اداری جمهوری اسالمی 
افغانستان برای یک مقام عامه آن را تعریف کرده است.

مالی  سال  جلسه  اولین  حوت،  بیست وچهارم  در 
شد.  برگزار  بانک  افغانستان  د  عالی  شورای   1۴00
اما متأسفانه این جلسه مانند دو سه جلسه گذشته، 
دارای فقدان رهبری قانونی بود. اجمل احمدی، نامزد 
رییس رد شده به تاریخ 1۴ جوزا به حیث سرپرست 
ریاست د افغانستان بانک تعیین شد که نتوانست رای 
مجلس نماینده گان را به دست بیاورد. او تاکنون سه 
جلسه شورای عالی را رهبری کرده است که متأسفانه 
مشروعیت این جلسات به دلیل هیچ کاره بودن اجمل 
قرار دارد. حضور اجمل  احمدی تحت پرسش جدی 
احمدی در بانک مرکزی غیرقانونی است و بنابر موارد 
آتی، او صالحیت دایر کردن و رهبری کردن جلسات 

بلندترین مرجع تصمیم گیری بانک مرکزی را ندارد:

بانک  افغانستان  د  کل  رییس  احمدی  اجمل 
نیست

چنان چه تذکر رفت، براساس قانون بانک مرکزی رییس 
کل به موافقه شورای ملی از طرف رییس جمهور مقرر 
می شود. همین گونه، براساس ماده شصت وچهارم قانون 
از  تأیید ولسی جرگه  به  بانک مرکزی  اساسی، رییس 
طرف رییس جمهور تعیین می گردد. اجمل احمدی در 
روشنایی ماده های فوق الذکر رییس کل بانک مرکزی 
او نتوانست برای سمت ریاست بانک مرکزی  نیست. 
تأیید ولسی جرگه را به دست بیاورد و طبق قانون د 
اجمل  کند.  رهبری  را  عالی  بانک، شورای  افغانستان 
مجلس  تصمیم  به  اعتنایی  هیچ  متأسفانه،  احمدی 
نماینده گان نکرد و با یکه تازی، هم هیأت عامل بانک 
شد و هم رییس شورای عالی. او که در عدم اخذ رای 
راهش  احترامانه  بایست  زد،  بی سابقه  رکورد  اعتماد 
قطعاً  را  مرکزی  بانک  ریاست  دروازه  و  می گرفت  را 
یک  خوب  نمونه  نتوانست  او  اما  نمی کرد.  دق الباب 
دانش آموخته معتبرترین دانشگاه غرب باشد. او به بانک 
قانون  طبق  می دانست  که  وجودی  با  و  آمد  مرکزی 
هیچ کاره است، به امر و نهی دست یازید. از آن جایی که 
اجمل احمدی رییس کل نیست، رهبری شورای عالی 

بانک به وسیله او مشروعیت ندارد.

افغانستان  د  ریاست  سرپرست  احمدی،  اجمل 
بانک هم نیست

اجمل احمدی خالف قانون د افغانستان بانک از طرف 
به  رییس  نامزد  و  به حیث سرپرست  رییس جمهور 
بانک مرکزی معرفی شد. این عمل رییس جمهور در  

متأسفانه دیده می شود که او این بلندترین و عالی ترین 
مرجع را رهبری می کند. اگر رهبری عالی ترین مرجع 
سال  فکاهی  هیچ کاره،  یک  وسیله  به  تصمیم گیری 
1۳۹۹ نباشد، بدون شک طنز تلخ حکومت داری فعلی 

است.

آیا اجمل احمدی مقام عامه است که بتواند یک 
نهاد عامه را رهبری کند؟

صورت  قوانین  براساس  دولتی  ادارات  در  اجراآت 
می گیرد و کسی می تواند احکام قانون را عملی کند 
دانسته شده  عامه صالحیت دار  مقام  قانون  طبق  که 
باشد. اگر چنین نباشد، ادارات با هرج ومرج و آنارشیسم 
روبه رو می شوند. هرکس طبق زورش می تواند از جاده 
و کوچه به وزارت و ریاست بریزد و بر چوکی آن تکیه 
بزند و خود را مقام عامه بگوید و بلوف از حمایت خاص 

آن و این بزند.
اداری  اجراآت  قانون  سوم  ماده   1۶ فقره  براساس 
عبارت  عامه  مقام  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
به  را  عامه  اقتدار  و  صالحیت  که  است  شخصی  از 
اعمال  قانون  احکام  مطابق  عامه  اداره  از  نماینده گی 
می نماید. در پرتو این مواد قانون، اجمل احمدی مقام 
عامه نیست؛ زیرا برای حضور غیرقانونی اش در بانک 

مرکزی هیچ حکمی از قانون در اختیار ندارد.
خاص،  فرد  یک  از  جمهور  رییس  خصوصی  حمایت 
برای  قانون شده نمی تواند. اجمل احمدی هرازگاهی 
رییس  شخصی  حمایت  از  دیگران  تهدید  و  توبیخ 
جمهور حرف می زند. رییس جمهور یک شهروند است 
که قانون اساسی چارچوب وظایفش را مشخص ساخته 
است. او به حیث رییس جمهور حق ندارد، فراقانونی 

عمل کند و یا دیگران را به عمل فراقانونی ترغیب و 
تشویق نماید. بر متصدیان جمهوریت است که به جای 
آن،  و  این  بر حمایت های شخصی  کردن  باز  حساب 
را توسعه  قانون مداری  بیاموزند،  قانون پذیری  فرهنگ 
بدهند و خود نمونه بارز فرهنگ جمهوریت باشند. با 
قلدری، زور، تهدید، عمل کرد فراقانونی، اداره عامه را به 
ملک شخصی تبدیل کردن، عقده گشایی و... نمی توان 
یک انسان مسلکی و قانونمند بود؛ حتا اگر این شخص 

دانش آموخته معتبرترین دانشگاه غرب هم باشد.

برای  قانونی  صالحیت  نوع  هیچ  احمدی  اجمل 
صدور احکام ندارد

ادارات عامه،  شرکت های خصوصی نیست که با سلیقه 
عامه،  ادارات  قانون رهبری شود.  رعایت  بدون  فردی 
متعلق به همه شهروندان است و همه حق دارند بدانند 
که کی، چگونه، با کدام معیارها و برای چه اهدافی یک 
اداره عامه را رهبری می کند. اداره عامه، بنگاه سهامی 
دل شان  چه  هر  سهم دار  پولدار  تا  چند  که  نیست 
اداره  در  نباشند.  پاسخگو  قانون  به  و  بکنند  خواست 
عامه صالحیت از قانون می آید و اگر قانون به کسی 
صالحیت کاری را نداده باشد، اجرای قلدرانه آن فساد 

اداری و جرم است.

اجراآت جمهوری  قانون  ماده سوم  فقره 15  بنیاد  بر 
عامه  اقتدار  از  عبارت  صالحیت  افغانستان،  اسالمی 
است که مطابق احکام قانون به اداره عامه یا متصدی 
مقام عامه به منظور اجرای امور عامه تفویض می گردد. 
در روشنایی این فقره، اجمل احمدی در بانک مرکزی 
بانک  در  او  حضور  ندارد.  قانونی  صالحیت  نوع  هیچ 
لذا،  است.  همراه  غیرقانونی  صالحیت  با  مرکزی 
رهبری  هدایت،  حکم،  اصدار  برای  قانونی  صالحیت 
شورای عالی و نماینده گی از بانک مرکزی در مجامع 
فیصله ای  و  هدایت  حکم،  نوع  هر  ندارد.  بین المللی 
فاقد  باشد،  امضا کرده  پای آن اجمل احمدی  به  که 
مشروعیت و اعتبار قانونی است؛ مگر این که او نشان 

دهد که صالحیتش از کدام قانون نشأت می گیرد.
با در نظرداشت موارد فوق، شوری عالی د افغانستان 
استقاللیت و خودمختاری  بر  تاکید  باید ضمن  بانک 
بانک مرکزی، موارد آتی را در راس کار خود قرار بدهد:

اجمل  جای  به  رییس  نامزد  معرفی  تقاضای   .۱
از  باید  بانک  افغانستان  د  عالی  شورای  احمدی: 
تقاضا کند که به بحران مدیریت  رییس جمهور جداً 
در بانک مرکزی نقطه پایان بگذارد. با معرفی یکی از 
کادرهای ورزیده، مجرب، آگاه بر امور اقتصادی و مالی، 
این بحران را که سبب خدشه دار شدن پرستیژ بانک 
مرکزی و باعث لطمه زدن به اعتبار فیصله های شورای 
عالی  شده است، پایان دهد. تداوم کار اجمل احمدی، 
با مدیریت  نهاد بی پرستیژ و  به یک  را  بانک مرکزی 
اقتصادی  وقار  برای  که  می کند  تبدیل  آنارشیستی 
نمونه مدیریت  بانک مرکزی  است.  زیان آفرین  کشور 
آنارشیستی قبل از سال 1۳81 را خوب به یاد دارد؛ 
می زد.  حرف  قانون  جای  به  زور  و  تفنگ  که  زمانی 
قلدری آن زمان منتج به انفالسیون حاد شده بود که 
ارزش پول افغانی را به گونه سرسام آور کاهش داده بود.

ماده  طبق  عامل  هیأت  عامل:  هیأت  تکمیل   .2
پیشبرد  مسوول  بانک،  افغانستان  د  قانون  هجدهم 
کلیه امور مربوط به اداره و عملیات بانک مرکزی است. 
شورای عالی د افغانستان بانک باید بر پر کردن خالی 
نُه ماهه مدیریتی از ناحیه نبود هیأت عامل بانک جداً 
بانک  افغانستان  د  رهبری  زیرا سیستم  نماید؛  تاکید 
با  استوار است. فیصله های هیأت عامل  براساس رای 
اکثریت اعضای هیأت عامل می تواند قابل تطبیق باشد. 
این امر، برای شفافیت امور رعایت می گردد. عدول از 
آن ابهام، فساد و عدم شفافیت در تصامیم را به وجود 
بر  بانک  افغانستان  د  عمل کرد  ضمن،   در  می آورد. 
ارزش های محوری این اداره استوار است. حسن سلوک 
و درست کاری، رهبری نمونه ای، کار گروهی و مساوات 
و عدالت از جمله ارزش های محوری بانک است. این 
ارزش ها در موجودیت هیأت عامل به منصه اجرا قرار 
قلدری  و  یکه تازی  فردی،  تصامیم  می تواند.  گرفته 
اداری، خالف این ارزش ها است و باالخره هیأت عامل، 
بانک را تضمین می کند. رهبری  رهبری دموکراتیک 
مبتنی بر رعایت قوانین به پرستیژ و وقار بانک کمک 
شده  درج  مرکزی  بانک  قانون  در  که  امری  می کند؛ 
است. استقاللیت بانک مرکزی، با فضای دموکراتیک 

آن جامه عمل پوشیده می تواند، نه با یکه تازی.

۳. رسیده گی به تمام هدایات، احکام و فیصله های 
این که  نظرداشت  در  با  احمدی:  اجمل  غیرقانونی 
حضور اجمل احمدی در بانک، خالف قانون اساسی، 
تنظیم  قانون  بانک، خالف  افغانستان  د  قانون  خالف 
همه  است،  اداری  اجراآت  قانون  خالف  و  سرپرستی 
احکام و فیصله هایی که موصوف مستقیماً و یا در شکل 
قانونی  اعتبار  فاقد  باشد،  امضا کرده  و شمایل هیأت 
است. لذا بر شورای عالی د افغانستان بانک است که 
در اولین قدم تمام احکام، هدایات و فیصله هایی را که 
در پای آن امضای اجمل احمدی درج شده باشد، فاقد 
اعتبار اعالم کند و در تصحیح قانونی آن تالش نماید.

بانک:  افغانستان  د  اعتبار  و  پرستیژ  تقویه   .4
نمودن  جبران  برای  بانک  افغانستان  د  عالی  شورای 
اجمل  وسیله  به  گذشته  ماه  نُه  در  که  زیان هایی 
وارد  بانک  افغانستان  د  اعتبار  و  پرستیژ  به  احمدی 
موارد  تمام  تا  بدهد  هدایت  کل  ناظر  به  است،  شده 
غیرقانونی به شمول استخدام ها، منفکی ها، تبدیلی ها 
و تنزیل غیرقانونی بست ها را تفتیش کند و گزارش 
بانک  افغانستان  د  نماید.  ارایه  عالی  به شورای  را  آن 
یک بار دیگر باید در اذهان عامه آباد شود. متأسفانه در 
نُه ماه گذشته، بانک مرکزی در سرخط خبرهای منفی 
قرار داشته است؛ نیاز است با کار جدی، مستقالنه و 
سودمند تصویر رنگ رفته و ویران شده بانک مرکزی در 
اذهان عامه، به تصویر روشن، شفاف، پاسخگو، مستقل 

و معیاری تبدیل شود.

مغایرت آشکار با قانون د افغانستان بانک قرار داشت. 
افغانستان  د  قانون  هجدهم  ماده   ۳ فقره  براساس 
کل،  رییس  توانایی  عدم  یا  غیابت  صورت  در  بانک، 
معاون اول وظایف وی را انجام می دهد و از اختیارات 
در  با  می باشد.  برخوردار  کل  رییس  و صالحیت های 
نظرداشت این فقره، تنها مقامی که می تواند سرپرستی 
بانک را طبق قانون انجام بدهد، معاون اول د افغانستان 
بانک است. این نص صریح قانون برای حفظ استقاللیت 
یافته  بانک مرکزی در قانون تسجیل  و خودمختاری 

است.
اجمل احمدی در اولین اقدام، معاون دوم و چهار تن 
از آمرین را به گونه ابهام آمیز منفک کرد. برای منفکی 
آمرین در قانون کار و هم چنان قانون د افغانستان بانک 
و برای منفکی و عزل معاون دوم در قانون بانک مرکزی 
صراحت موجود است. تمام عزل و انفکاکی که به وسیله 
اجمل احمدی صورت گرفته، خالف قانون کار و قانون 
د افغانستان بانک بوده است. او با عزل معاون دوم، یکی 
از سه ستون هیأت عامل را برای یکه تازی اش از پیش 
رو برداشت. متعاقب آن، معاون اول بانک را نیز اجازه 
ورود به بانک نداد و این ستون را نیز برداشت. خود هم 
هیأت عامل و هم سرپرست شد. بی جهت نیست که در 
افغانستان  شبکه های اجتماعی به شوخی یا جدی د 

بانک را د اجمل بانک می گویند.
احمدی در مجلس  اجمل  با سخنرانی مفتضحی که 
نماینده گان داشت، نتوانست اعتماد نماینده گان مردم 
اعتماد،  رای  اخذ ۷2  با  بود که  را جلب کند. همین 
پیمایش اعتمادش نزد نماینده گان مردم 2۹.5 درصد 
شد. الزم بود به حیث یک فرهیخته باسواد و قانونمند 
بر چوکی که رای اعتماد آن را به دست نیاورده است، 

هاروارد،  دانشگاه  دانش آموخته  این  اما  نزند.  تکیه 
متأسفانه به فرهنگ قانون پذیری تمکین نکرد و مثل 
یک جنگ ساالر و طالب ساالر قانون گریز عمل کرد و 

دل از چوکی ریاست نکند.
براساس ماده پنجم قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها 
رد شده،  رییس  نامزد  و  وزیر  نامزد  دولتی،  ادارات  و 
باقی  سرپرست  نمی تواند  ریاست  و  وزارت  همان  در 
بماند. اما اجمل احمدی به این قانون نیز اعتنا نکرد. 
پس از رد شدن از مجلس نماینده گان به جای این که 
رییس جمهور  به  مرکزی  بانک  در  کار  ادامه  عدم  از 
قانونمند  تاکید کند که به حیث یک جوان  بگوید و 
به رای و باور مجلس نماینده گان احترام دارد و قطعاً 
اعتماد  برای ریاست آن مورد  اداره ای نمی رود که  به 
بانک شد و  با دبدبه وارد  قرار نگرفته است؛ موصوف 
تصفیه کاری هایش را با جدیت ادامه داد و عماًل پیام داد 
که قانون و قضاوت مجلس نماینده گان پشیزی برایش 
ارزش ندارد. همین است که تاکنون این نامزد رییس 

رد شده در بانک با یکه تازی تمام حکمرانی می کند.
سرپرستی،  تنظیم  قانون  براساس  او  که  آن جایی  از 
برای  قانونی  اجازه  نیست،  مرکزی  بانک  سرپرست 
معتبرترین مرجع  این  عالی،  رهبری جلسات شورای 
اما  ندارد.  را  کشور  مالی  و  پولی  ثبات  تصمیم گیری 

ققنوس



بخش هفتم

دوره جنگ سرد مربوط می شود. دوره ای که غرب در 
تمام قلمروهای ملی برای رویاروی با کمونیسم شوروی، 
کمونیسم  و  شوروی  ضد  و  قوی  نیروهای  دنبال   به 
استبداد  اثر  در  که  مسلمانی  نیروهای  می گشت. 
مارکسیست ها  و سیاست های ضد مذهبی  داوودخان 
مناطق  دیگر  و  ایران  پاکستان،   به  و  ترک  را  کشور 
مالی  حامی  دنبال  به  بودند،  کرده  مهاجرت  جهان 
ایاالت  می گشتند.  جهان  و  منطقه  در  تسلیحاتی  و 
بزرگ ترین  منطقه ای اش  متحدان  با  امریکا  متحده 
نیروهای مجاهدین در تمام دوره جهاد  تمویل کننده 
علیه کمونیست ها بود. مجاهدین که با ایمان راسخ و 
قوی برای دفاع از منافع امت اسالمی و افغانستان سالح 
برداشته بودند، توانستند تانک و توپ اتحاد جماهیر 
شوروی را به عقب برانند و در بهار سال 1۳۷1 وارد 
کابل شوند و قدرت سیاسی را قبضه کنند. )رحیمی، 

)2۴1 :1۳۹۶
واحد  رهبری  بدون  کمونیستی  رژیم  علیه  مقاومت 
آغاز شد. به این معنا که گروه های اسالمی و افسران 
وابسته به آن، فعاالن مائوئیست، روشن فکران و رهبران 
قومی در محالت، رهبری اولین شورش ها و قیام های 
مسلحانه را علیه دولت تره کی و امین برعهده داشتند. 
بعضی از نیروهای اسالمی که بعد از حمالت مسلحانه 
و  بودند  برده  پناه  پاکستان  به  داوودخان  دولت  علیه 
بعضی شان در داخل کشور پنهان شده بودند، مهم ترین 
افسران  کودتای  پیروزی  از  پس  که  بودند  نیروهایی 
جنبش  رهبری  توانستند  شوروی  تهاجم  و  چپ گرا 
علیه کمونیست ها و نیروهای اشغال گر شوروی را در 
دست بگیرند و مقاومت و جهاد مردم افغانستان را به 

پیروزی برسانند.
کرده  اشتراک  افغانستان  بزرگ  اقوام  تمام  جهاد  در 
به  فرماندهان  و  رهبران  احزاب،  بعضی  نقش  بودند. 
از  اساسی تر  کمیت شان  و  جغرافیایی  موقعیت  دلیل 
حزب  با  پاکستان  دوگانه  برخورد  وجود  با  بود.  بقیه 
اسالمی و جمعیت اسالمی و با وجود تقسیم نابرابر پول 
به این دو جناح، مسوولیت و بخش عظیم بار جنگ 
علیه اتحاد شوروی برعهده احمدشاه مسعود، قهرمان 
عقب نشینی  در  دیگر،  عبارت  به  بود.  افغانستان  ملی 
از  بیش تر  او  نقش  اتحاد جماهیر شوروی  و شکست 
فرماندهان جهادی  میان  در  او  بود.  برجسته  دیگران 
میانه روتر از بقیه بود و برای همین بیش تر از دیگران 
نظر  به  بود.  خارجی  و  داخلی  طرف های  توجه  مورد 
امین صیقل، احمدشاه مسعود یگانه رهبر جهادی بود 
که در یک دهه اشغال شوروی، کشور را ترک نکرد. 
روس ها چندین نوبت به اقدامات وسیع نظامی علیه او 
متوسل شدند، تا وی را دست گیر کنند و یا او را از بین 
ببرند؛ اما نه تنها اقدمات روس ها باالی او اثر نداشت، 
هنگام  همین،  برای  افزود.  او  منزلت  و  مقام  بر  بلکه 
موقعیت  که  کسی  یگانه  کمونیستی  رژیم  فروپاشی 
مساعد برای گرفتن کابل داشت، احمدشاه مسعود بود. 

)صیقل، 1۳۹۴: ۴۳5(
گلبدین حکمتیار، چهره پرآوازه دیگر دوران جهاد است 
که به خاطر راکت باران کردن و ویرانی کابل هم چنان 
نتوانسته است، در میان مردم مشروعیت و مقبولیت 
پیدا کند. او بیش تر از هرچیز دیگری به خون ریزی و 
قصابی معروف است که پس از صلح با حکومت وحدت 
ملی و انتقال از کوه و دره به شهر، اندکی آرام گرفته 
برابر  در  دیگری  گروه  هر  از  بیش تر  حکمتیار  است. 
است.  رقیبان جهادی اش جنگیده  و  افغانستان  مردم 
به باور زلمی خلیل زاد »در واقع حکمتیار، در هیچ نبرد 
مهمی در برابر نیروهای کمونیست برنده نشده بود. او 

اتحاد جماهیر شوروی سال ها قبل از تهاجم نظامی اش، 
افغانستان  به  مختلف  زمینه های  در  زیادی  مشاوران 
گسیل کرده بود و در هنگام تهاجمش جنبشی را از 
این  داشت.  خود  با  نیز  افغانستان  چپ گراهای   میان 
کشور در دسامبر 1۹۷۹ تصمیم گرفت تا نیروهایش 
و  شوروی  میان  کند. جنگ  افغانستان  خاک  وارد  را 
نیروهای مجاهدین از 1۹۷۹ شروع و  تا 1۹8۹ دوام 
کرد. این جنگ ۹ سال و یک ماه و نوزده روز به درازا 
در  شوروی  نظامی  میلیون  نیم  از  بیش تر  کشید. 
چارچوب قطعات محدود در برابر مجاهدین افغانستان 
 15051 شوروی  جانب  از  جنگ  این  در  جنگیدند. 
کشته و ۴1۷ نفر ناپدید یا اسیر شدند. از میان ۴1۷ 
نفر اسیر و ناپدید شده، 28۷ تن شان تا سال 2000 

میالدی هم چنان الدرک بودند.
افغانستان، قطب مخالف آن یعنی  تهاجم شوروی به 
از  بعد  امریکا  کرد.  غافل گیر  را  امریکا  متحده  ایاالت 
تهاجم شوروی، قصه افغانستان را تمام شده می دانست. 
است:  آورده  خاطراتش  کتاب  در  خلیل زاد  زلمی 
»موفقیت شوروی در افغانستان تاسف آور، اما یک عمل 
انجام شده بود. وقتی این موضوع را با جمیز شلزینگر، 
وزیر دفاع پیشین در واشنگتن مورد بحث قرار دادم... 
تو  که  سابقه ای  با  می دانم  زل،  »متاسفم  گفت:  او 
تمام شده است.  پذیرفت،  اما کار  داری،  دشوار است 
افغانستان هرگز آزاد نخواهد شد. وقتی شوروی ها وارد 
شدند،  دیگر بیرون نمی شوند. به شلزینگر گفتم: شما 
مردم افغان را نمی شناسید. تاریخ به من می گوید که 
افغان ها با هزینه باال و در مدت دراز در برابر اشغال گران 

مقاومت خواهند کرد.« )خلیل زاد، 1۳۹5: ۴۹(
مردم سنتی و دین خوی افغانستان قبل از تهاجم شوروی 
در چند نوبت به تهاجم انگلیسی ها با خون و شمشیر 
پاسخ داده بودند و احتماالً قوای نظامی شوروی در این 
مورد کم می دانستند. سویتالنا الکسیویچ که در سال 
2015 جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد، در کتابش 
مصاحبه های  از  مجموعه ای  که  رویین«  »تابوت های 
خودش با سربازان، افسران و مادران و همسران کسانی 
است که در جنگ افغانستان عضوی از خانواده خود را 
از دست داده اند، روایت یک سرباز مخابره چی روسی 
در جنگ افغانستان را آورده است: »ما آمده بودیم که 
این جا ]در افغانستان[ سوسیالیسم را آباد کنیم؛ ولی با 
سیم خاردار دور ما حصار کشیدند... دل ما را شکستند. 
سر ما اعتماد نمی کنند. به دکان دار گفتم: زنده گی تو 
بی سروسامان بود. حاال ما یادت می دهیم. سوسیالیسم 
آباد می کنیم این جا. او با تبسمی پاسخ داد: من پیش 
از انقالب ]شما[ مشغول خرید و فروش بودم و حاال هم 
هستم. برو به خانه ات. این کوه ها مال ما است. خود ما 
درست شان می کنیم... در شهرها زن ها بر تانک های ما 
با سنگ و چوب می زنند. بچه ها بی لهجه فحش خواهر 
و مادر می دهند، فریاد می زنند: های، روس، به خانه ات 

برگرد.« )الکسیویچ، 1۳۹5: 105(
سرباز  یک  روایت  کتاب،  این  از  دیگری  بخش  در 
تانکیست روس در افغانستان آورده شده است: »افغان ها 
از مرگ نمی ترسیدند. وقتی کسی از مرگ نترسد، چرا 
باید او را کشت؟ چه سودی دارد؟ ما بچه های معمولی 
از ریازان و روستاهای دورافتاده سایبریا بودیم... ما گمان 
می کردیم، همین که ]افغانستانی ها[ در خانه های شان 
کلوخ  با  )آن ها  نیست  تشناب  کاغذ  و  ندارند  کمود 
کون شان را پاک می کنند(، به این معنا است که آن ها 
پایین تر از ما هستند. این ها را به گوش خود خواندیم تا 

کشتن شان برای ما آسان تر شود.« )همان، 2۳۳(
ظهور مجاهدین و گسترش آنان به سراسر افغانستان به 

همان قدر که علیه شوروی ها مبارزه می کرد، دست کم 
به همان اندازه علیه رهبران رقیب مقاومت نیز دست 

به ماشه می شد.«
جهاد مردم افغانستان به دلیل وابسته بودنش به امریکا 
و پاکستان و کشورهای عربی، هنوز مورد قبول همه 
نیستند  کم  است.  نگرفته  قرار  سرزمین  این  مردم 
کسانی که به رهبران جهادی و قوماندان های متعلق 
جامعه جدید  یک  و ضد  چپاول گر  به چشم  آنان  به 
نگاه می کنند. اما اگر این حرکت مردم در برابر شوروی 
شود،  بررسی  و  نگاه  ایدیولوژیک  جدل های  از  فارغ 
به این واقعیت منتهی می شود که عنصر کمک مالی 
کشورهای  و  پاکستان  و حمایت  امریکا  تسلیحاتی  و 
عربی یکی از عناصر مهم در پیروزی مجاهدین در برابر 
شجاعت،  چون  دیگر  عناصر  باشد.  می تواند  شوروی 
عمیق  ایمان  این ها،  همه   از  مهم تر  و  بیگانه ستیزی 
و  دادند  هم  دست  به  دست  که  بود  مردم  اسالمی 
زیرا  رساندند.  پایان  به  موفقانه  را  بزرگ  حرکت  یک 
همان مردمی که در برابر شوروی قیام مسلحانه کرده 
بودند، در مقاومت دیگر در برابر پاکستان و کشورهای 
توانایی و شجاعت نشان دادند. همین  از خود  عربی، 
گروه سنگرش را تا آخر در برابر طالب رها نکرد و بار 
دیگر توانست کابل را از پیش گروه های مورد حمایت 

پاکستان و کشورهای عربی پس بگیرد.
فقط  شوروی،  جماهیر  اتحاد  ضد  مسلح  مبارزان 
مسلمانان بودند. دلیل اصلی قیام مردم افغانستان در 
برابر اتحاد جماهیر شوروی، دفاع از اسالم و مسلمانان 
بود تا میهن و شهروندان. به این معنا که کشور اهمیت 
درجه اول نداشت. در نخستین روزهای قیام مجاهدین، 
اسالم در اولویت کارشان بود. مسلمانان جهادی برای 
سالح  کفار  برداشتن  میان  از  و  اسالم  از  حفاظت 
برداشتند و برای این کار، دالیل فروان دینی دارند. یک 
دلیلش این است که در اسالم منافع ملی مطرح نیست، 
 منافع امت مطرح است. برای همین، مسلمانان جهادی 

در آغاز برای نجات اسالم می جنگیدند.
مارکسیسم  معروف  نظریه پرداز  لوکزامبورگ،  روزا 
در چندین  باید  انقالب سوسیالیستی  که  بود  معتقد 
فراتر  باید  انقالبی  اصول  و  بدهد  رخ  هم زمان  کشور 
انقالب  آرمان  حداقل  یا  شود،  حاکم  ملی  سطح  از 
کارگر  طبقه  از  دفاع  به  روسیه  در  که  سوسیالیستی 
از  را  پیشین  جامعه  طبقه بندی های  تمام  و  داده  رخ 
جهان  کارگران  تمام  حمایت  نیازمند  گسیخته،  هم 
باید شور،  انقالب  این  و کارگران داخل روسیه است. 
بتواند  تا  بسازد  زنده  توده ها  دل  در  را  تپش  و  شوق 
آن کشورهای  غیر  بدهد،  در  ادامه  به حیات خویش 
ضد سوسیالیسم و کمونیسم ممکن است یک کشور 
سوسیالیستی بی پشتیبان را به زودی شکست بدهند. 
دموکراتیک  حزب  کودتای  وقوع  از  قبل  فرضیه  این 
خلق در مورد انقالب سوسیالیستی و کمونیستی در 
افغانستان مطرح بود. من این فرضیه را در تحلیل های 
چاپ نشده محمدطاهر بدخشی خوانده ام. به نظر او، 
افغانستان در محاصره کشورهای اسالمی قرار داشت 
و بدون یک قیام سراسری در برابر حاکمان دیکتاتور 
در این کشورها، از جمله در ایران و پاکستان ممکن 
نیست روایت بزرگ سوسیالیسم پایدار باقی بماند. در 
ضمن، انقالب و آرمانش باید توده گیر شده باشد و این 
تمام  و  زیر ستم  توده های  این که  مگر  نیست  ممکن 
الیه های جامعه از نعمت دانش برخوردار باشند. لنین 
در کتاب معروف خود »بیماری کودکی: چپ روی در 
کمونیسم« می گوید: »در یک کشور بی سواد نمی توان 
جامعه کمونیستی بنا نمود.« در نوشته دیگرش به نام 
که  را  »آنچه  می گوید:  امپریالیستی«  جنگ  »دوران 
شرایط تاریخی آن هنوز فراهم نشده است، نمی توان 
تسریع نمود.« از این دیدگاه، معقول ترین کار در آن 
دانش  گسترش  خلق،  دموکراتیک  حزب  برای  زمان 
به حقوق  نسبت  آگاه کردن مردم  به سراسر جامعه، 
شهروندی شان، ضرورت مبارزه و اعتراض برای دریافت 
این حق طبیعی و در نهایت فراهم کردن زمینه آوردن 
یک تحول و تغییر عمیق در جامعه بود، نه کودتا و 

تحمیل مرام کمونیسم.
اسالمی  کشور  دو  نقش  می دانند،  همه گان  چنان که 
از  همسایه و کشورهای عربی در عقب راندن شوروی 
اساسی  افغانستان و شکست حزب دموکراتیک خلق 
جنرال  اسالم گرا،  نظامی  دیکتاتور  موجودیت  بود. 
ضیاءالحق در پاکستان و جمهوری اسالمی و انقالبی 
مرز  )اسالم  جهانی  اسالم  انقالب  شعار  با  که  ایران 

سوسالیسم  حیات  افغانستان،  همسایه گی  در  ندارد( 
را در افغانستان به چالش کشیده بود. این دو کشور 
در  اسالمی  رژیم  یک  برقراری  خواست  تقویت  در 
وقتی  داشتند.  مهم  نقش  جهاد  طریق  از  افغانستان 
و  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  ریگان،  رونالد 
کمک  با  تا  گرفت  تصمیم  ضدکمونیست،  شدت  به 
از  انتقام شکست و پر  افغانستان  کردن به مجاهدین 
رسوایی امریکا در ویتنام را از شوروی بگیرد، به کمک 
کشورهای اسالمی منطقه این مهم برای آن میسر شد. 
کمک های خارجی به مجاهدین بعد از هجوم شوروی 
و  تهیه  مسوولیت  امریکا  می یافت.  افزایش  روز  هر 
تدارک پول و اسلحه را برعهده گرفته بود؛ اما پاکستان 
تبدیل  خطر  مهاجرین  و  مجاهدین  به  دادن  پناه  با 
شدن به خط مقدم جنگ را در مقابله با اتحاد جماهیر 
شوروی پذیرفت و رکن اساسی در برابر اتحاد جماهیر 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  همین طور  بود.  شوروی 
ایران تأثیر بسیار بر جنبش مقاومت ضد شوروی، به 
افغانستان گذاشت. )طنین،  اهل تشیع  ویژه مقاومت 

)۳1۴ ،۳1۳ :1۳۹۴
و  مردم  مقاومت  برابر  در  نتوانست  کمونیستی  رژیم 
حامیان آن ایستاده گی کند. اعالم مشی مصالحه ملی 
احمدشاه  برای  دفاع  وزارت  پیشنهاد  نجیب،  داکتر 
مسعود، حتا خودمختاری شمال افغانستان و واگذاری 
کامل آن به احمدشاه مسعود، مذاکرات پی در پی با 
طرف های جنگ و تالش های دیگر حکومت کمونیستی 
نتیجه نداد. در نهایت، در آخرین دور مذاکرات جینوا 
اپریل سال 1۹88 میان حکومت کابل و  تاریخ 8  به 
پاکستان و  نماینده سازمان ملل متحد توافق شد که 
نیروهای اتحاد جماهیر شوروی طی مدت ۹ ماه بعد 
به کشورشان عودت کنند.  افغانستان  از  توافق نامه  از 
جماهیر  اتحاد  نظامی  نیروهای  توافق،  آن  براساس 
شوروی دیگر در هیچ عملیاتی علیه مجاهدین اشتراک 
کمک های  که  شدند  متعهد  آن  بر  افزون  و  نکردند 
امضای  کنند.  قطع  افغانستان  به  را  نظامی شان 
توافق نامه جینوا دست آورد مهم برای مجاهدین و زیان 
توافق نامه  این  بود.  کابل  در  وقت  دولت  برای  بزرگ 
بدون دست دادن وزرای خارجه افغانستان و پاکستان و 
ایاالت متحده امریکا و در فضای بسیار غیرصمیمی که 
10 دقیقه وقت را دربرگرفته بود، امضا شد. کوردویز، 
نماینده  سرمنشی سازمان ملل متحد در کتاب »پشت 
پرده افغانستان« مراسم امضای موافقت نامه های جینوا 
تشییع جنازه  مراسم  و شبیه  بسیار سرد  »مراسم  را 

بود« خوانده است. )عبدالوکیل، 1۳۹5: 55۹(
و  رای زنی ها  از  بعد  ثور 1۳۷1،   8 تاریخ  به  سرانجام 
نشست های پی در پی رهبران حزب دموکراتیک خلق، 
که  نماینده گان  مجلس  رییس  سنا،  مجلس  رییس 
در آن مقامات بلندپایه حکومت کمونیستی از جمله 
عبدالوکیل، وزیر خارجه حکومت حضور داشتند، در 
سالن دعوت های وزارت خارجه، در حضور رسانه های 
داخلی و خارجی قدرت به صبغت اهلل مجددی تسلیم 
داده شد. عبدالواحید سرابی، معاون رییس جمهور در 
مراسم انتقال قدرت گفت: »اکنون که انتقال قدرت از 
افغان ها  به دست عده دیگر  افغان ها  از  دست عده ای 
که سال ها با هم درگیر جنگ بودند، به طور صلح آمیز 
صورت می گیرد، چنین حادثه ای در تاریخ کشور کم تر 
اتفاق افتاده است. امیدواریم صلح در کشور تامین شود 
و به جنگ و برادرکشی در کشور خاتمه داده شود.« 
صبغت اهلل مجددی، رییس جمهور مصلحتی و موقتی 
نظام  که  »اکنون  گفت:  بیانیه اش  در  هم  مجاهدین 
اسالمی در کشور برقرار می گردد، باید تمام کدورت ها 
و گذشته را فراموش کنیم و دست به دست هم داده، 
در راه اعمار خرابی های جنگ ها بپردازیم.« ولی جنگ 
و برادرکشی، کینه و کدورت و نفرت از یک دیگر در 
شد.  شروع  مجاهدین  قدرت گیری  از  بعد  روزهای 

)همان، ۹50(

منبع ها
رویین،  تابوت های   ،)1۳۹5( سویتالنا  الکسیویچ،   .1

ترجمه حضرت وهریز، کابل، انتشارات زریاب.
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نجفی زاده، کابل، انتشارات عازم.
ژئوپلیتیک   ،)1۳۹۶( سردارمحمد  رحیمی،   .۳

افغانستان در قرن بیستم، چاپ سوم، کابل، نشر واژه.
تاریخ  معاصر:  افغانستان   ،)1۳۹۴( امین  صیقل،   .۴
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کابل، انتشارات سعید.
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کودکانش قصه می کرد، بالوقفه اشک می ریخت. شاید 
هیچ کسی جز یک مادر نفهمد که چقدر دل و جرأت 
می خواهد که مادری یک عمر را در پای فرزندانش و به 
امید به سر رسیدن آن ها به سر کند تا فرزندان باسوادی 
به جامعه و وطنش تحویل بدهد. شاید راز نهفته قوت 
پایداری آن زن بزرگ، دین داری و شهنامه خوانی و  و 
کدبانوی سخندان  آن  زلیخا،  قصه  بود.  او  مثنوی دانی 
و سخن فهم بماند به فرصت دیگری. خانواده ما دین دار 

فداکاری بی مانند او است.

روستازاده ای به ماموریت می رود
پنجشیری  روستازاده  رهشناس،  مبین  حال،  هر  به 
پس از فراغت از مکتب در 1۳5۴ کارکن پروژه آبیاری 
پروان شد. بعد او را به ماموریت ریاست انکشاف دهات 
وزارت  مامور  سپس  ماند.  آن جا  سال  سه  گماشتند. 
با افتخار بسیار از  معارف شد؛ جایی که برای همیش 
آن یاد می کند و شاید اگر روزی بر بنیاد اسطوره های 
هم چنان  کند،  زنده گی  نیز  را  دیگری  زنده گی  هندی 
تحوالت  با  بود.  خواهد  افغانستان  معارف  خدمت گزار 
کنار  در  دموکراتیک،  حزب  کودتای  از  پس  سیاسی 
راهی  تحصیالت  امید  به  که  وطن دوستی  کادر  صدها 
اتحاد جماهیر شوروی می شدند، برای شش سال دیگر 
را  لیسانس خودش  فوق   و  لیسانس  تا  رفت  به مسکو 
نوریه  با  در جریان تحصیل  بگیرد.  تاریخ  مطالعات  در 
روسی  ادبیات  و  زبان  لیسانس  فوق  دانشجوی  شمال، 
و دختر یک معلم با افتخار کاپیسا، استاد عزیزالرحمان 
ادبیات  و  زبان  دانشکده  استاد  وقت  آن  در  که  شمال 
ازدواج  و  آشنا شد  بود،  کابل  دانشگاه  علمی  معاون  و 
کرد. در سال 1۳۶۴ به وطن برگشت، سپاهی انقالب 
نه  و  سال  »سه  خودش  یادداشت های  براساس  و  شد 
ماه و پانزده روز دین وطنی«اش را به اتمام رسانید. در 
بنگاه  با  براساس قراردادی که  جریان خدمت سربازی 
نشراتی NOVOSTY داشت به برگردان تاریخ جدید 
اروپا از روسی به فارسی در دو جلد که محصول پژوهش 
چند مولف اروپایی است، همت ورزید. تاریخ جدید به 
همکاری وزارت تحصیالت عالی افغانستان و شوروی به 
نشر رسید و برای مدتی جزو نصاب تحصیلی شماری از 

دانشگاه های افغانستان شد.
حزب دموکراتیک افغانستان با شناختی که از کادرهای 
جوان خودش داشت، استاد مبین پنجشیری را به سمت 
کارشناس شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب گماشت، هرچند 
شود  افغانستان  خارجه  وزارت  مامور  می خواست  او 

این روند می گذرد، وزارت صحت عامه می گوید که ۴1 
هزار و ۷۶۷ تن از کارمندان صحی این وزارت، اولین 
براساس  کرده اند.  دریافت  را  واکسین های شان  دوز 
معلومات هر فردی که اولین دوز واکسین را دریافت 
می کند، باید یک ماه بعد، دوز دومش را نیز دریافت 
کند. به این ترتیب واکسیناسیون وی تکمیل می شود. 
با این حال عثمان طاهری، مشاور روابط عامه وزارت 
حال  در  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  عامه،  صحت 
صحی  کارمندان  باالی  واکسین  تطبیق  روند  حاضر 
این  به  تازه گی  و  دارد  جریان  رسانه ها  کارمندان  و 
روند باالی آموزگاران مکاتب و استادان دانشگاه ها نیز 
آغاز شده است. طبق گفته های او، آموزگاران مکاتب 
و استادان دانشگاه ها با نشان دادن کارت هویت شان 
را دریافت کنند. هرچند  می توانند دوز های واکسین 
قرار بود که پس از کارمندان صحی، نیروهای امنیتی 
و کارمندان رسانه ها واکسین شوند، اما طاهری گفت 
که با ورود اولین محموله واکسین کرونا از سوی نهاد 
کواکس، تطبیق واکسین باالی آموزگاران و استادان 

دانشگاه ها آغاز شده است. 
این  در حالی است که دومین محموله واکسین کرونا  
از سوی نهاد هماهنگ کنند واکسین کرونا یا کواکس 
در هژدهم ماه حوت سال جاری به افغانستان رسید. 
کرونا  واکسین  دوز  هزار   ۴۶8 شامل  محموله  این 

روز  آخرین  در  پنجشیری  عبدالمبین  استاد  پدرم، 
برای  کار  سال  چهل  از  پس  خورشیدی   1۳۹۹ سال 
استاد  بازنشسته گی  می شود.  بازنشسته  دولت  و  نظام 
پنجشیری که می تواند نماینده  نسلی از بوروکرات های 
برای  است  فرصتی  باشد،  میهن پرست کشور  و  صادق 
تأمل در مورد هزاران انسان فداکار و بی مدعا که فارغ از 
هوس نام و نشان به رغم چهل سال آشوب و انحطاط 
اخالق اجتماعی هم چنان به منافع انسان افغانستان و 
آینده  به  و  مانده اند  باقی  متعهد  انسانی  ارزش های  به 
پنجشیری،  استاد  هم نسلی های  امیدوارند.  کشورشان 
کارمندان  تا  گرفته  افغانستان  روستای های  معلمان  از 
حکومتی، تا سربازان و افسران نظام و یا همه کسانی 
که به نحوی در ارایه خدمات عامه از مجاری حکومتی 
دخیل بوده اند؛ یا به زودی بازنشسته می شوند و یا هم 
چند سال پیش به پایان کار خود با نظام رسیدند. از 
این رو، قصه زنده گی استاد پنجشیری و ماجرای چهل  
سال خدمت او به نظام، هرچند روایت یک فرد است، 
اما قصه مشترک هزاران زن و مردی است که چهل و 
امان  پر  گوشه های  از  و  کردند  پیش خطر  سال  چند 
افغانستان به مراکز شهری آمدند تا مگر  روستای های 
برای خود و فرزندان خود به لطف ماموریت های دولتی 
به عنوان اجیر، معلم، منشی، محاسب، مامور، پرستار، 
مهندس، پزشک، سرباز و... زنده گی بخور نمیری سرشته 
کنند، خانه گکی بسازند و با شرف و ایمان به وطن شان 

کار کنند.

فرزند یک مادر توانمند اما دردمند
کرد،  فوت  پنجشیری  عبدالقاسم  سرمعلم  وقتی 
همسرش زلیخا باید سرپرست چهار کودک دو تا دوازده 
نام آن کودک  روزه می شد.  و یک کودک چهل  ساله 
را پدرش عبدالمبین گذاشته بود. روستاهای پنجشیر 
از  محروم  روستاهای کشور  مثل همه  پیش  ۷0 سال 
همه چیز بودند. این محرومیت را هیچ کسی بهتر از یک 
بیوه جوان که یک شبه مسوولیت پنج کودک بر دوشش 
افتیده بود، نمی دانست. او باید رنج زنده گی و محرومیت 
روستا را به قیمت جوانی هایش می کشید تا امکان درس 
و سبق  روستایی و سپس مکتب  را به کودکانش مهیا 
توانمند روستایی صاحب  بسازد. همه کودکان آن زن 
مبین  رسیدند،  جنرالی  به  پسرش  دو  شدند.  سواد 
حتا  شدند.  باسوادی  مادران  دخترش  دو  و  شد  معلم 
تلخ کامی ها  از  زلیخا  کالنم  مادر  وقتی  بعد  سال   50
سرپرستی  و  پنجشیر  در  زنده گی  محرومیت های  و 

کرونا  واکسین  تطبیق  ادامه  در  عامه  صحت  وزارت 
بار  این  رسانه ها،  کارمندان  و  صحی  کارمندان  به 
استادان  و  مکاتب  آموزگاران  باالی  آن  تطبیق  روند 
دانشگاه ها را آغاز کرده است. پیش تر براساس برنامه 
تطبیق  دنبال  به  آموزگاران  بود  قرار  وزارت،  این 
و  امنیتی  نیروهای  صحی،  کارمندان  به  واکسین 
صحت  وزارت  یابند.  پوشش  رسانه ها،  کارمندان 
آن جایی که  از  این طیف  که  استدالل می کند  عامه 
در تجمعات شرکت می کنند و در معرض خطر قرار 
حال  این  با  گرفته اند.  جای  برنامه ها  در صدر  دارند، 
افراد کهن سال و بیماران مزمن هم چنان باید در صف 
منتظر باشند. مسووالن وزارت صحت عامه می گویند 
که این بار با ورود محموله دیگر واکسین کرونا، روند 
از  می شود.  آغاز  نیز  طیف ها  سایر  باالی  آن  تطبیق 
سوی دیگر، چیزی که سبب تعجب شهروندان کشور 
شده، عدم تطبیق واکسین باالی افرادی است که عماًل 
به این بیماری مبتال هستند. مسووالن وزارت صحت 
عامه می گویند که تاکنون باالی این بیماران واکسین 

کرونا را تطبیق نکرده اند. 
واکسین  محموله  اولین  ورود  با  عامه  صحت  وزارت 
کرونا از هند، در پنجم حوت سال جاری روند تطبیق 
آن را عماًل باالی نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و 
کارمندان رسانه ها آغاز کرد. اکنون که 20 روز از آغاز 

دیپلماتیک  کار  خدمت  در  را  علمی اش  داشته های  و 
نظام بگذارد. او سپس آمر دیپارتمنت انستیتوت علوم 
نجیب اهلل  دکتر  حکومت  سقوط  تا  و  شد  اجتماعی 
مشغول تدریس بود. مجاهدین که آمدند صفحه برای 
هزاران کادر وطن دوست کشور به دلیل خصومت های 
اجتماعی،  علوم  انستیتوت  بود.  برگشته  ایدیولوژیک 
و  معلمان  و  شد  جهادی  تنظیم های  از  یکی  پایگاه 
بی مهری  با  به کف  را مجاهدین سر  آنان  خانواده های 
و جبر بسیار از کار و خانه های دولتی اساتید انستیتوت 
پنجشیری  مبین  استاد  کردند.  بیرون  اجتماعی  علوم 
که آن وقت سه کودک داشت، خانه به دوش شد و به 

خیرخانه پناه برد.
استاد پنجشیری در سال 1۳۷1 دوباره به وزارت معارف 
رفت و عضو تدریسات ثانوی شد. 1۳ سال آن جا ماند 
و در بدترین روزهای کابل وقتی مجاهدین به جان هم 
افتیده بودند، او کوچه به کوچه کابل به تفتیش اداری 
مکاتب پرداخت تا مگر در دل سیاهی ای که بر آینده 
وطن سایه گسترانده بود، امیدی از دریچه معارف پدید 
آید. طالبان که از راه رسیدند، پرونده دانش و مکتب را 
بستند تا مهر تمام بزنند به جنگی که بر علیه دانش و 
افتیده بود. دیری نگذشت که کمر  سواد در وطن راه 
طالبان را سپاهیان فرمانده مسعود در شمالی شکستند 
کابل  ساکن  پنجشیری های  از  را  آن  انتقام  طالبان  و 
گرفتند. استاد پنجشیری را نیز ده ماه به زندان انداختند 
و او را در امارتی که بنیاد آن گویا عدل عمری بود، در 

برابر دالر امریکایی رها کردند.
در  پنجشیری  استاد  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس 
اواخر حکومت انتقالی با سپری نمودن امتحان رقابتی 
ارتقای  و  آموزش  آمر  اداری،  اصالحات  کمیسیون 
ظرفیت های منابع بشری داراالنشای ولسی جرگه شد. 
او پانزده سال در این سمت با سربلندی و افتخار کار 
کرد. نسلی از کارمندان جوان داراالنشاهای ولسی جرگه 
و مشرانو جرگه با استاد پنجشیری رفاقت و صمیمیت 
مهربان،  راهنمای  هم چون  را  او  آن ها  دارند.  ویژه 
رفیق عزیز، یک وطن پرست واقعی و یک صدای بلند 

عدالت خواهی می شناسند.

چهل سال خدمت به نظامی که حافظه ساختاری 
ندارد

آن چه استاد مبین پنجشیری پس از چهل  سال خدمت 
دوران  به  خودش  با  افغانستان  در  دولت  و  نظام  به 
بازنشسته گی اش می  برد، آخرین تنخواه ماه حوت سال 

از این نهاد دریافت کرد.  بود که وزارت صحت عامه 
کواکس تعهد کرده است که حدود 1۶ میلیون دوز 
واکسین کرونا که برای 20 درصد نفوس کشور کفایت 
می کند را به افغانستان کمک کند. این نهاد اطمینان 
داده است که محموله های باقی مانده را نیز به زودترین 
فرصت در دسترس وزارت صحت عامه قرار می دهد. 
نیز 500 هزار دوز واکسین  این کشور هند  از  پیش 
وعده  نیز  چین  کرد.  کمک  افغانستان  به  را  کرونا 
سپرده که ۴00 هزار دوز واکسین ساخت خودش را 
به افغانستان کمک کند. با این حال مسووالن وزارت 
صحت عامه می گویند که در تالش اند تا ۳2 میلیون 
دوز واکسین کرونا برای ۴0 درصد جمعیت کشور را 
و دیگر  آسیایی  توسعه  بانک  بانک جهانی،  از طریق 

شرکای صحی تهیه کند. 
با این حال عثمان طاهری، مشاور روابط عامه وزارت 
محموله  سومین  ورود  با  که  کرد  بیان  عامه  صحت 
واکسین  نیز  عادی  افراد  کشور،  به  کرونا  واکسین 
افراد  است  قرار  مرحله  این  در  او،  باور  به  می شوند. 
کهن سال و افرادی که بیماری مزمن مثل بیماری های 
شکر و قلب دارند، واکسین شوند. این در حالی است 
که در دیگر کشورها بر خالف معمول، در نخست افراد 
در  دارند،  مزمن  بیماری های  که  افرادی  و  کهن سال 
برخی  براساس  دیگر  از سوی  گرفته اند.  قرار  اولویت 

و  آرامش  از  سرشار  وجدان  یک  و  خورشیدی   1۳۹۹
شرف است. او صاحب هیچ قطعه زمین و خانه دولتی 
نیست. هرگز لقمه نان حرامی به فرزندانش نداده است 
نیز  دولت  و  ملت  به  خودش  بی پاداش  خدمت  از  و 
هیچ گونه ندامتی ندارد. استاد پنجشیری مربوط نسلی از 
معلمان و ماموران صادق و پاکباز خدمات ملکی و نظامی 
افغانستان است که متأسفانه در سراسر دوره کاری شان 
بوده اند. در  با بی مهری سران دولت و حکومت مواجه 
ساله  چندین  راه  رسیده گان،  دوران  به  تازه  که  حالی 
کار و حکومت داری را فقط با یک تکت از یک پایتخت 
کشور خارجی تا فرودگاه کابل بدون داشتن تعهد، دانش 
و فداکاری الزم برای کار و خدمت گزاری به وطن، طی 
دلیل  به  هرگز  پنجشیری  استاد  هم قطاران  می کنند؛ 
دولت  و  نظام  نورچشمی های  نفس،  عزت  و  متانت 
الزم  کاری  و  علمی  شرایط  تمام  اگر  حتا  نمی شوند، 

عهده های مهم دولتی را داشته باشند.
نمی شد  له  فیل های سیاسی جهان  پای  در  اگر وطن 
نمی کرد،  ویران  را  ما  کاشانه  و  دیار  بنیاد  آشوب  و 
دولت  و  نظام  در  پنجشیری  استاد  هم قطاران  نسل 
می توانستند با صبر و استقامت به تامین حکومت داری 
میهن  توده های ستم کشیده  به  و خدمت گزاری  خوب 
کمک شایانی کنند. در دولت های صاحب حافظه اداری 
اند،  پیش رو  و  موثر  پایدار،  دولت های  که  و ساختاری 
بازنشسته گی فرصتی  است به حکومت ها که فداکاری 
انسان های موثر و به درد بخور جامعه را تالفی کنند. 
چنین ظرفیتی در نظام ما که حافظه ساختاری به شدت 
ضعیفی دارد، وجود ندارد. از این رو، توقع نمی رود که 
کار  سال  چند  و  چهل  پایان  در  مسوولی  یا  نهادی 
او  از  یک معلم، یک مامور و یا یک خدمت گزار وطن 
سپاس گزاری نماید و دولت دوام زنده گی با عزت او را با 

پرداخت حقوق بازنشسته گی تضمین کند.
برای جامعه و میهنی که حس  وطن دوستی و خدمت 
به وطن در آن به تحلیل رفته است، شاید هیچ کاری 
نسل جوانش  و خاطر  یاد  به  که  نباشد  این  از  مهم تر 
و  بی ریا  خدمت  و  وطن  انسان  به  محبت  که  بیاوریم 
بی چشم داشت به آن ها از بنیادهای محکم ملت شدن و 
دولت شدن است. جوامع سالم و پویا محصول فداکاری 
و میهن دوستی هزاران انسان نیک سرشت، بی مدعا و 
خدمت گزار است. استاد مبین پنجشیری نمونه ای از آن 
چنان انسانی است. افغانستان وامدار نسلی از معلمان، 
ماموران، بوروکرات ها و سربازان و افسران بازنشسته  ای 
است که وطن و انسان وطن را چون جان شان دوست 
نورزید.  دریغ  جانبازی  و  فداکاری  هیچ  از  و  داشتند 
این  از  مهم تر  چیزی  هیچ  وطن  یک  ساختن  برای 
نیست که جامعه و نهادهای اجتماعی امکان و ظرفیت 
پرورش انسانی هایی هم چون استاد پنجشیری را بازیابد؛ 
ظرفیتی که به اثر جنگ و آشوب های چهار دهه گذشته 

رو به زوال است.

معلومات ، زنان حامله ، کودکان زیر 18 سال و افرادی 
طاهری  نمی شوند.  واکسین  دارند،  کرونا  بیماری  که 
گروه ها  این  کنون  تا  که  کرد  بیان  مورد  این  در  نیز 

واکسین نشده اند. 
هم چنان  عامه  صحت  وزارت  عامه  روابط  مشاور 
خاطر نشان کرد که میزان شیوع ویروس کرونا در حال 
حاضر سیر نزولی دارد. طبق گفته های او، روزانه بیش 
از هزار نفر به مراکز تشخیص کرونا مراجعه می کنند، 
اعالم  مثبت  نفر  تا ۳0  آزمایش 20  میان  این  از  اما 
می شود. براساس معلومات وزارت صحت عامه، دیروز 
نیز یک هزار و ۹5 نفر آزمایش کرونا دادند که از این 
میان آزمایش 2۳ نفرشان مثبت تشخیص شده است. 
هم چنان عثمان طاهری بیان کرد که میزان مرگ و میر 
بیماران کرونایی نیز کاهش یافته است. طبق آخرین 
معلومات، دیروز تنها یک نفر در اثر بیماری کرونا جان 

باخته است. 
گفتنی است که اولین مورد مثبت ویروس کرونا در 
آن  از  پس  شد.  تشخیص  گذشته  سال  پنجم حوت 
تاکنون  یافت و  به تمامی والیات شیوع  این ویروس 
حدود 55  عامه،  وزارت صحت  رسمی  آمار  براساس 
هزار و ۹۹5 تن به این ویروس مبتال شده اند که از این 
میان ۴۹ هزار و ۴81 تن صحت یاب شده و 2 هزار و 

۴۶0 تن جان باخته اند.

مردم عادی در ردیف بعدی؛

معلمی از نسل پاكبازان و جانبازان 
افغانستان بازنشسته می شود

روند تطبیق واکسین کرونا به آموزگاران آغاز شد

پاداش چهل سال خدمت به نظایم که حافظه ساختاری ندارد، چیست؟
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پیش نویس  ارایه  با  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت 
هشت صفحه ای توافق نامه صلح در بازی شطرنج خود با 
افغانستان به پیش رفته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
به  انعطاف ناپذیر، واضح ساخته است که  نامه   امریکا در 
و  افغانستان  دولت  از  و  است  نیاز  موقت  حکومت  یک 
مذاکره کننده گان طالبان در دوحه خواسته است تا بر سر 

طرح تقسیم قدرت مذاکره کنند.
جلسات طی هفته های آینده در ترکیه برنامه ریزی شده 
تا  خیر،  یا  می شود  انجام  دیدارها  این  این که  اما  است؛ 
حدودی به واکنش طالبان بسته گی دارد. اما با توجه به 
قدرت گروه طالبان در بیش تر مناطق افغانستان، این گروه 
احتماالً مذاکرات را گام مفید برای تصرف کل کشور در 
زمان مناسب تلقی خواهد کرد. دولت افغانستان در این 
زمینه دیدگاه کاماًل متفاوتی دارد. رییس جمهور اشرف 

غنی قاطعانه مخالف دولت موقت است.
با این حال، جو بایدن، رییس جمهور امریکا متقاعد شده 
است که باید در مرحله ای موافقت کند؛ زیرا ایاالت متحده 
افغانستان است - حداقل  از  خواستار خارج شدن  واقعاً 
برای 2500 سرباز منظم که هنوز حضور دارند. اگر رییس 
جمهور ایاالت متحده به توافق برسد، حتا اگر مجبور به 
تحمیل آن باشد، در این صورت بیش تر نیروهای دیگر ناتو 
)نزدیک به 10 هزار نفر در نقش های آموزشی غیرجنگی( 
نیز می روند و هم چنین افغانستان  برای ایجاد یک دولت 

منسجم و صلح آمیز به حال خود رها می شود.

به  قندهار  در  درگیری   افزایش 
باغ داران این والیت آسیب های 
است.  کرده  وارد  جدی ای 
می گویند  آنان  از  برخی 
و  زیر  برای  می خواهند  که 
به  آبیاری  و  زمین  کردن  رو 
باغ های شان بروند، اما جابه جایی 
که  است  شده  سبب  ماین ها 
از ترس در خانه بمانند. برخی از این باغ داران حتا به 
دلیل افزایش درگیری ها به مناطق امن تر بی جا شده اند. 
قندهاری  باغ داران  رنج چهل ساله  ترتیب حاصل  بدین 
همین  دلیل  به  پیش تر  آنان  است.  نابودی  معرض  در 
درگیری ها نتوانسته بودند حاصالت شان را جمع کنند و 
میوه های شان در روی زمین گندید. مسووالن در قندهار 
نیز می پذیرند که وضعیت باغ داران شکننده است؛ زیرا 
نه حاصالت سال 1۳۹۹ را جمع کردند، نه هم توانستند 
براساس  کنند.  آماده   1۴00 برای  را  زمین های شان 
پیش بینی ها، احتمال می رود که حاصالت زراعتی این 
یابد.  کاهش  درصد   ۴0 حدود   1۴00 سال  در  والیت 
قندهار در حال حاضر ناامن ترین و مرگ بارترین والیت 
افغانستان است که تنها در جریان دو ماه اخیر، بیش از 

یک هزار نفر در آن کشته شده اند.
در  باغ داران  نو،  سال  شدن  نزدیک  با  گذشته  در 
ولسوالی های قندهار به هدف حاصالت بهتر، کار روی 
زمین را آغاز می کردند. امسال اما به دلیل درگیری ها 
میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالبان، باغ داران 

اگر یک کشور تحت کنترل طالبان نتواند رشد مبارزان اسالم گرا را متوقف کند، یک برنامه 
جدید برای مذاکرات صلح ممکن در  درازمدت نتیجه اندک داشته باشد.

تهدید رو به افزایش
قضات،  طالبان،  توسط  هدفمند  قتل های  قربانیان 
تهیه کننده گان  تلویزیونی،  غیروابسته  روزنامه نگاران 
بوده اند.  وزرات ها  مقامات  هم چنین  و  کارمندان  سایر  و 
مسوولیت بسیاری از این حمالت را کسی به دوش نگرفته 
است. هم چنان سوءظن وجود دارد که گروه های مخالف 
مسلح دیگر مانند گروه داعش که هم چنان در افغانستان 

حضور دارد، در کنار طالبان در این قتل ها دخیل اند.
با  نیروها  بیرون کردن  ایاالت متحده،  امنیت  دیدگاه  از 
دو  زیرا  است؛  درست  اقدامی  کنگره،  دو حزب  حمایت 
دهه جنگ برای یک هدف دست نیافتنی منطقی به نظر 
این است که طالبان در مجالس  نمی رسد. واقعیت تلخ 
خصوصی پیروز احتمالی شناخته می شوند؛ اما کم تر قابل 
امنیتی  منافع  بر  مستقیماً  گروه  این  زیرا  است،  نگرانی 
دولت  اگر  حال،  این  با  نمی گذارد.  تأثیر  متحده  ایاالت 
افزایش حضور  از  نتواند  طالبان  سلطه  تحت  افغانستان 
وضعیت  کند،  جلوگیری  داعش  یا  القاعده  بین المللی 

می تواند دشوار شود.
اگر بایدن، 20 سال پس از 11 سپتامبر، ریاست جمهوری 
خود را با یک تهدید جدید شبه نظامی داخلی از افغانستان 
وی  جمهوری  ریاست  برای  آن  پیامد  برساند،  پایان  به 
بسیار زیان آور خواهد بود. با توجه به گسترش گروه های 
افراطی اسالم گرا در جاهای دیگر، این اتفاق دور از ذهن 
مستقر  جنگ  مطالعه  موسسه  گزارش  براساس  نیست. 
است:  بازگشت  واشنگتن، در سوریه داعش در حال  در 
»داعش یک پایگاه مستحکم دایمی در مناطق کوهستانی 
سبقت  به  شروع  و  کرده  ایجاد  سوریه  مرکزی  صحرای 
منطقه کرده  در  اسد  رژیم طرف دار  نیروهای  از  گرفتن 

است.«
داعش در حال راه اندازی کارزار برای جلب نیروهای حامی 
رژیم که از انرژی مورد تهدید داعش حفاظت می کنند، 
می باشد. حامیان روسی و ایرانی اسد زیاد تالش کردند 
اما نیروی الزم را در  تا شورشیان داعش را مهار کنند؛ 
این راستا به خرج ندادند. داعش از پایگاه منطقه ای خود 
برای بی ثبات کردن سایر مناطق سوریه استفاده می کند. 
داعش می تواند در جریان ماه رمضان که در اپریل 2021 
آغاز می شود، اقدام به تصرف سرزمین یا دارایی های مالی 

روبه رو است و از سوی دیگر، در وضعیتی که بیکارند، 
مدام کرایه خانه می پردازند. آنان از ترس این که مبادا 
با ماین جابه جا شده برخورد کنند، سر زمین های شان 
روبه رو  خشکیدن  خطر  با  نیز  باغ های شان  و  نمی روند 
برباد  ما  چندین ساله  »خواری  گفت:  محمداهلل  است. 
می شود، چرا که به باغ های ما آب نمی رسد. این نتیجه 
۴0 سال زحمت  ما است که امسال از بین خواهد رفت. 
ما دیگر غریبی نداریم، تنها در باغ ها مصروف می باشیم. 
از دیگر طرف جنگ  و  از یک طرف خشک سالی  حاال 
باغ های ما را با خطر از بین رفتن روبه رو کرده است. آب 
چاه ها ته نشین شده است و از ترس ماین، امکان رفتن به 
باغ ها وجود ندارد. زمین های ما به نرم کردن نیاز دارد، 

اما نمی توانیم به آن جا برویم.«
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری قندهار نیز می گوید که 
جنگ سال روان در این والیت در کنار سایر سکتورها، 
گفته  به  است.  رسانده  جدی  آسیب  زراعت  بخش  به 
مسووالن، به دلیل همین درگیری ها، حاصالت زراعتی 
قندهار در سال 1۴00 حدود ۴0 درصد کاهش خواهد 

فصل جنگ آغاز می شود
دولت  نگرانی  مورد  که  نیستند  سرباز  فقط 2500  این 
افغانستان هستند. ایاالت متحده در حال حاضر 18000 
از  متشکل  که  دارد  کشور  این  در  خصوصی  پیمان کار 
۶000 امریکایی، ۷000 تبعه خارجی و 5000 افغان اند. 
امریکایی، ممکن است در  نیروهای  از عقب نشینی  پس 
صورت وخیم شدن اوضاع امنیتی، اتباع خارجی به شدت 

تمایلی به ادامه کار نداشته باشند.

به کنگره گفته شده  اخیر  این حال، در یک گزارش  با 
امریکایی  پیمان کاران  و  اتباع خارجی  است که عزیمت 
»ممکن است بیش تر از عقب نشینی نیروهای باقی مانده 
مخرب  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اثرگذاری  برای  ما 
به  خوب  نتیجه  یک  حاضر، چشم انداز  حال  در  باشد.« 
از دست رس است و همان طوری که در ستون ماه  دور 
اشاره شده است، طالبان در طول زمستان  گذشته من 
با یک استراتژی هوشمندانه عمل کرده و آماده اند تا به 
»فصل جنگ« به اصطالح پس از زمستان - برای کنترل 
بیش تر کشور وارد شوند. آنان در طول زمستان از حمله 
به نیروهای خارجی خودداری می کردند و بیش تر تالش 
خود را برای حمله به واحدهای پولیس و ارتش افغانستان 
ترور  طوالنی مدت  کارزار  در  هم چنین  می دادند.  انجام 
نقش  کابل،  در  ویژه  به  کشور،  در  عام  شخصیت های 

داشته اند.

نمی توانند در باغ های شان کار کنند و زمین ها را برای 
باشنده گان  از  گرفتن حاصل آماده سازند. برخی دیگر 
را  مناطق شان  دلیل همین درگیری ها،  به  قندهار حتا 
آنان  است.  شده  تخریب  باغ های شان  و  کرده اند  ترک 
حاصالت  و  باغ  به  زنده گی شان  که  افرادی اند  بیش تر 
می گویند  باغ داران  این  از  شماری  است.  وابسته  آن 
نیاز است سر زمین های شان  بهار،  با رسیدن فصل  که 
این حال  با  کنند.  آماده  برای حاصالت  را  آن  و  بروند 
آنان می گویند که به دلیل تخریب پلچک ها و ترس از 
گام  نمی توانند  مناطق شان،  در  ماین های جابه جا شده 
راه های  در  طالبان  گروه  افراد  آنان،  گفته  به  بردارند. 
عمومی و باغ ها ماین جابه جا کرده اند و در کنار آن، همه 

راه ها را نیز بسته اند. 
ارغنداب  ولسوالی  در  باغ داران  از  شاه ولی  و  محمداهلل 
قندهار هستند. آنان می گویند که به دلیل گرم شدن 
میدان های جنگ، مناطق شان را ترک کرده اند و اکنون 
در شهر قندهار زنده گی می کنند. به گفته این دو باغ دار 
قندهاری، از یک طرف باغ های شان با خطر خشکیدن 

جدید در مرکز سوریه کند.
در دو منطقه آفریقا - ساحل و در امتداد خط ساحلی 
آفریقای شمالی، شبه نظامیان افراطی اسالم گرا در حال 
گسترش فعالیت شان هستند. در والیت کابو دلگادو در 
اثر خشونت هایی  به  نفر  میلیون  نیم  موزامبیک،  شمال 
که از سال 201۷ آغاز شده است، از خانه های شان رانده 
یک  گروه ها طی  این  فعالیت های  ساحل،  در  و  شده اند 
واکنش  ساحل،  در  است.  یافته  افزایش  گذشته  دهه 
فرانسه  ویژه  به  غربی،  و سایر کشورهای  متحده  ایاالت 
و انگلیس، جنگ از راه دور متکی بر هواپیما های مسلح 
پیمان کاران خصوصی  و  ویژه  نیروهای  سرنشین،  بدون 

بوده است.
تحول اخیر، گسترش فعالیت های »سیا« در نیجریه است. 
پایگاه  تأسیس  از  گزارشی  تایمز  نیویارک  هفته،  همین 
تصاویر  کرد.  منتشر  نیجریه  در  »سیا«  سازمان  جدید 
در  هوایی  پایگاه  که  می دهد  نشان  ماهواره ای  جدید 
دیرکوی نیجریه، از سال 2018 رشد چشم گیری داشته، 
امنیت آن بیش تر شده  و  باند فرودگاه بسیار طوالنی تر 
شده  واقع  کشور  این  شمال  در  که  فرودگاه  این  است. 
است، باند کوتاه با یک محوطه پشتیبانی کوچک داشت.

نیروهای سایه ای غرب
ترکیب  یک  و  برابر  دو  گذشته  سال  دو  در  باند  طول 
پشتیبانی جدید در آن اضافه شده است و حداقل شش 
برابر اندازه قبلی است و شامل پناه گاه های هواپیما است 
بدون  هواپیماهای  عملیات  برای  می رسد  نظر  به  که 

سرنشین مناسب است.
دیرکو، سومین پایگاه نیروهای امریکایی و فرانسوی در 
منطقه ساحل مرکزی است؛ اما موقعیت آن به ارزش آن 
است  لیبیا  مرز  به  نزدیک  کافی  اندازه  به  است؛  افزوده 
و می تواند برای عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در 
موثر  است،  فعال  آن  لیبیا که داعش در  سراسر جنوب 

واقع شود.
یک  تروریسم«  »علیه  ساله   20 جنگ  کلی،  طور  به 
شکست آشکار بوده است؛ اما با این وجود ادامه دارد، دیگر 
نه با ده ها هزار سرباز در زمین، بلکه به شکل نیروهای 
سایه ای است که به ندرت از آن در ایاالت متحده، انگلیس 

و یا فرانسه صحبت می شود.
با خروج ایاالت متحده از افغانستان، اگر القاعده، داعش و 
دیگر شبه نظامیان افراطی دوباره خود را احیا کنند، این 
سازمان  بدون شک  اتخاذ خواهد شد.  مطمئناً  سیاست 
»سیا« در آماده شدن برای نقش کلیدی در کشوری است 

که حداقل ۴0 سال در آن جا فعالیت داشته است.

به  ریاست،  این  سرپرست  شریفی،  محمدهارون  یافت. 
سال  در  قندهاری  باغ داران  که  گفت  8صبح  روزنامه 
روان دو بار آسیب دیدند. به گفته او، یک بار درگیری ها 
در جریان جمع آوری حاصالت شدت گرفت و باغ داران 
نتوانستند میوه های شان را جمع آوری کنند. در کنار این، 
شریفی می گوید که حاال جنگ بار دیگر شدت گرفته 
و باغ داران در زمان آماده  کردن زمین ها، نمی توانند به 
باغ های شان بروند. او افزود: »جنگ و درگیری ها در کنار 
دیگر زیان ها، زیان بزرگی به زراعت قندهار وارد کرده 
است، چرا که این فصلی است که دهقان باید زمین هایش 
را زیر و رو کند و برای گرفتن حاصل بهتر، به آن کود 
کیمیاوی بدهد؛ اما آنان نمی توانند. در سال روان باران 
هم کم تر بارید و در کنار دیگر حاصالت، فرآورده های 

گندم نیز از 20 درصد تا ۴0 درصد کاهش می یابد.« 
بدین سو  ماه  چهار  از  درگیری ها  که  است  گفتنی 
میوند،  پنج وایی،  ژری،  ارغنداب،  ولسوالی های  در 
این ولسوالی ها در واقع  ادامه دارد.  شاه ولی کوت و دند 
مناطقی است که بیش ترین حاصالت زراعتی از آن به 
دست می آید. در جریان این درگیری ها، پل ها و پلچک ها 
و  باغ ها  در  طالبان  جنگ جویان  و  است  شده  خراب 
خانه های غیرنظامیان پناه گاه ساخته اند. پیش تر آمارها 
نیز نشان داده بود که قندهار مرگ بارترین و ناامن ترین 
والیت در سطح کشور است. تنها در دو ماه اخیر بیش از 
یک هزار نفر در درگیری های قندهار کشته شده اند. این 
در حالی است که آمار در مجموع سال 2020 میالدی 

به حدود سه هزار نفر می رسید.

آیا تاكید امریكا بر خروج از افغانستان 
جنگ را به شهرهای غربی بر می گرداند؟

در قلمرو مرگ؛ 
باغ داران قندهاری از ترس ماین 

سر زمین های شان نمی روند
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هزاران نفر در استرالیا در اعتراض به آزار جنسی زنان تظاهرات كردند

سپاه پاسداران ایران از یک »شهر موشکی« رونمایی کرد

کشته شدن ۵۳ نفر در 
اعتراضات میانمار؛ 

بر کارخانه های چینی حمله شد

به گزارش دویچه وله، ده ها هزار نفر در شهرهای استرالیا 
در اعتراض به آزار جنسی زنان به خیابان ها آمدند. اتهام 
تجاوز بر یک کارمند حزب لیبرال از سوی همکارش، دلیل 
متهم  این کشور  است. دولت محافظه کار  اعتراضات  این 

است که »با زنان مشکل دارد«.
ده ها هزار نفر در بیش از ۴0 شهر استرالیا به خیابان ها 
در  تنها  کردند.  تظاهرات  زنان  آزار جنسی  علیه  و  آمده 
ملبورن 10 هزار زن با شعار »راهپیمایی برای عدالت« به 

خیابان آمدند.
در کانبرا، پایتخت استرالیا، تظاهرکننده گان با لباس سیاه 
مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. آن ها پالکاردهایی 
در دست داشتند که روی آن ها نوشته شده بود: »چند 

قربانی را می شناسید؟«
کارمندان  از  یکی  بر  تجاوز  ماجرای  اعتراضات  این  علت 
یک  توسط  استرالیا(  نخست وزیر  )حزب  لیبرال  حزب 
پارلمان  وزیران در ساختمان  از  یکی  همکارش در دفتر 
در سال 201۹ است. پس از آن که این زن در ماه فبروری 
اتهامات  نیز  دیگر  زن  سه  کرد،  علنی  را  تجاوز  ماجرای 

مشابهی را علیه مرد مظنون بیان کردند.
در ماه مارچ نیز وزیر دادگستری استرالیا متهم شد که در 
بر یک هم کالسی 1۶ ساله اش تجاوز کرده  سال 1۹88 

است. کریستیان پورتر اما این اتهام را رد کرد.

ایران  سیمای  و  صدا  که  است  داده  گزارش  بی سی  بی 
تصاویری از پایگاه جدید سپاه پاسداران منتشر کرده که 
مجهز به موشک های کروز و بالستیک و تجهیزات »جنگ 

الکترونیک« است.
گزارش تلویزیون دولتی این پایگاه را »یک شهر موشکی« 
توصیف کرده و قسمتی از انبار موشک   های آن را نشان 
داده است. در این گزارش  به جزییات بیش تری درباره این 

شهر موشکی اشاره ای نشده است.
علی رضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، 
دریایی  نیروی  به سازمان  تجهیزات  این  ورود  »با  گفت: 
سپاه و جنگال قادر خواهیم بود سیگنال هایی از دشمن 
را  دشمن  داخلی  ارتباطات  و  خاموش  سیگنال های  حتا 

دریافت کنیم.«

اسکات ماریسون، نخست وزیر استرالیا، به دلیل این اتهامات 
علیه اعضای کابینه و همکارانش زیر فشار قرار گرفته است. 
او روز دوشنبه پس از یک اظهار نظر جنجالی دیگر، دوباره 
پارلمان  در  موریسون  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  شدت  به 
گفت: »نه خیلی دور از این جا، به چنین راهپیمایی هایی با 

گلوله پاسخ می دهند، اما نه این جا در این کشور.«
سخن  این  سبزها  حزب  از  یانگ  هانسون  سارا  سناتور 
داد  قرار  حمله  مورد  شدت  به  توییتر  در  را  نخست وزیر 

و نوشت: »نخست وزیر فکر می کند زنان باید سپاس گزار 
باشند که به آن ها شلیک نمی شود، در حالی که ما برای 

امنیت مان تظاهرات می کنیم.«
حکومت استرالیا در سال های اخیر چندین بار به دلیل آزار 
و اذیت در محیط کار و آزارهای جنسی دچار بحران شده 
پارلمان  کار »مسموم« در  از یک فضای  منتقدان  است. 
صحبت می کنند. دولت محافظه کار استرالیا متهم به این 

است که »با زنان مشکل دارد«.

او گفت: »این موشک ها بردشان نسبت به موشک های قبلی 
تغییر کرده و این سامانه ها قادرند در حرکت شلیک کنند.«
حسین سالمی، فرمانده  کل سپاه پاسداران، هم با اشاره به 
این انبار موشکی گفت: »آن چه امروز مالحظه می کنیم، 
نیروی  موشکی  وسیع  و  بزرگ  توان  از  کوچکی  بخش 

دریایی سپاه است.«
سال گذشته ایران اعالم کرد که تعدادی »شهر موشکی« 

زیرزمینی در امتداد سواحل خلیج فارس ساخته است.
ایران اعالم کرده که برنامه موشکی اش برای بازدارنده گی 
در برابر حمله خارجی است، اما قدرت های غربی و متحدان 
منطقه ای آن ها این برنامه را تهدیدی علیه امنیت منطقه و 
جهان می بینند. آن ها برنامه های موشکی و هسته ای ایران 
را مکمل یک دیگر می دانند. ایران تأکید می کند که این 

دو با هم ارتباطی ندارند و کاربرد متعارف دارند و ایران به 
دنبال سالح هسته ای نیست.

ایران تنها کشور فاقد سالح هسته ای است که موشک هایی 
با برد دو هزار کیلومتر ساخته است. همین موجب شده 

تا ظن تالش برای ساخت کالهک هسته ای تقویت شود.
موشک های  برنامه  که  معتقدند  متحدانش  و  امریکا 
بالستیک ایران -که می تواند به قابلیت حمل کالهک اتمی 
ارتقا یابد- مغایر قطع نامه 22۳1 شورای امنیت است که 

تحریم های مربوط به برنامه هسته ای را لغو می کرد.
به همین خاطر دولت جدید امریکا درصدد است عالوه بر 
بازگرداندن ایران به محدودیت های توافق هسته ای سال 
برنامه  که  برسد  جامع تری«  »توافق  به  )برجام(،   2015
موشکی و سیاست های منطقه ای ایران را هم در بر بگیرد، 
و  می خواند  خود  سرخ  را خط  موضوع  دو  این  ایران  اما 

مذاکره بر سر آن را رد می کند.
مقام های امریکایی هم چنین می گویند که ایران به تجهیز 
موشکی گروه هایی مانند حزب اهلل لبنان، گروه فلسطینی 
حماس و شبه نظامیان حوثی یمن مبادرت می کند و این 

باعث ایجاد بی ثباتی در منطقه می شود.
بارها  و  می کنند  تکذیب  را  این  ایرانی  ارشد  مقام های 
و  کرده  تاکید  ایران  موشکی  برنامه های  بودن  دفاعی  بر 
هرگونه مذاکره برای محدود کردن آن را غیرقابل قبول 

دانسته اند.

در اعتراضات روز گذشته میانمار حداقل ۳۷ نفر در حومه 
گلوله  ضرب  به  دیگر  مناطق  در  نفر   1۶ و  یانگون  شهر 

نیروهای امنیتی کشور کشته شده اند.
میانمار،  سیاسی«  زندانیان  به  کمک  »مجمع  گزارش  به 
اعتراضات  روز  خونین ترین  حوت،   25 یک شنبه، 
دموکراسی خواهان علیه کودتای نظامیان از زمان اعتراضات 

بوده است.
رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داده که ۳۷ نفر 
از این افراد در اعتراضات حومه شهر یانگون کشته شده اند؛ 
جایی که گفته می شود ۳2 کارخانه که با سرمایه چینی ها 
تاسیس شده بود، مورد حمله قرار گرفته و دو کارخانه به 

آتش کشیده شده است.
روزنامه گلوبال تایمز چین گزارش داده که در حمالت به این 
کارخانه ها دو شهروند چینی زخمی شده و ۳۷ میلیون دالر 

زیان به تاسیسات وارد شده است.
تلویزیون »میاوادی« وابسته به نظامیان میانمار مدعی است 
که نیروهای امنیتی بعد از به آتش کشیده شدن کارخانه ها و 
مسدود شدن راه موترهای آتش نشانی توسط حدود دو هزار 

معترض خیابانی وارد عمل شده اند.
از زمان وقوع کودتای نظامی علیه دولت آنگ سان سوچی، 
شاهد  کشور  این  سابق(،  )برمه  میانمار  غیرنظامی  رهبر 

تظاهرات و ناآرامی های گسترده بوده است.
»مجمع کمک به زندانیان سیاسی« میانمار گزارش داده که 
عالوه بر ۳۷ نفری که در حومه شهر یانگون کشته شدند، روز 
گذشته 1۶ نفر دیگر نیز در اعتراضات مناطق دیگر میانمار 

کشته شدند.
وقوع  زمان  از  که  می گویند  بشر  حقوق  مدافع  گروه های 
پی  در  نفر  حداقل 1۴0  تاکنون  فبروری  اول  روز  کودتای 
تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات میانمار کشته 

شده اند.
مقام های نظامی کشور دسترسی به انترنت را قطع کرده و 
اولین جلسه  یک دادگاه نظامی میانمار نیز گفته است که 
اتهامات آنگ سان سوچی، رهبر سابق  آنالین رسیده گی به 
کشور، به خاطر قطعی انترنت تا 2۴ مارچ )۹ روز دیگر( به 

تعویق انداخته شده است.
سوی  از  خشونت ها  افزایش  و  شدید  امنیتی  جو  وجود  با 
نظامیان، روز شنبه دولت موازی غیرنظامی در میانمار با وعده 

براندازی حکومت نظامیان اعالم موجودیت کرد.
ملی  »لیگ  حزب  ارشد  مقام های  دیگر  و  مقام  قایم 
در  هم اکنون  که  سوچی  آنگ سان  رهبری  به  دموکراسی« 
خفا به سر می برند، روز شنبه، 2۳ حوت، برای نخستین بار با 
انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی فیس بوک، مردم میانمار 

را خطاب قرار دادند.
و  فدرال  دموکراسی  ایجاد  برای  خود  قصد  از  حزب  این 
بزرگ ترین  نماینده گان  با  رهبرانش  مالقات  هم چنین 
سازمان های مسلح قومی میانمار خبر داده اند. سازمان های 
در  را  کشور  سراسر  در  وسیعی  مناطق  هم اکنون  یادشده 

کنترل دارند.
احیای  لزوم  بر  استرالیا  و  جاپان  هند،  غربی،  کشورهای 
هنوز  روسیه  و  اما چین  کرده ،  تاکید  در کشور  دموکراسی 

درباره وضعیت میانمار موضع خود را اعالم نکرده اند.

هالند؛ هفتمین کشوری که تزریق واکسین آسترازنکا را متوقف کرد

ـ  بریتانیایی  واکسین  تزریق  کشور  هفت  کنون  تا 
سویدنی آسترازنکا را به  طور موقت متوقف کرده اند. 
پس از تزریق این واکسین، مواردی از لخته شدن 
هنوز  است.  شده  ثبت  مرگ  مورد  یک  و  خون 
مشخص نیست این اتفاقات به تزریق واکسین مربوط 

باشد.
به گزارش دویچه وله فارسی، وزارت بهداشت هالند 
تزریق  مارچ )۹ حمل(  تاریخ 2۹  تا  اعالم کرد که 
را متوقف  بریتانیایی ـ سویدنی آسترازنکا  واکسین 
می کند. به همین دلیل وقت تزریق واکسین برای 

۴0 هزار نفر در این کشور لغو شده است.
مسووالن دارویی هالند به دلیل اطالعات جدیدی که 
درباره واکسین کرونای آسترازنکا به دست آورده اند، 
به مقام های کشور توصیه کرده اند که فعاًل استفاده از 

این واکسین را متوقف کنند.
روز گذشته نیز مقام های ایرلند استفاده از واکسین 
دانمارک  نخست  کردند.  متوقف  را  آسترازنکا 
واکسیناسیون با این واکسین را به طور موقت متوقف 
کرد. در پی آن کشورهای ناروی، آیسلند، بلغارستان 

و اتریش نیز تزریق این واکسین را متوقف کردند.
زن  یک  مرگ  پی  در  نیز  ایتالیا  پیمونت  منطقه 
واکسین شده با واکسین آسترازنکا، این ماده را فعاًل 

از دور خارج کرده است.
چندین  که  کرده اند  اعالم  ناروی  دارویی  مقام های 
این واکسین  ایجاد لخته خون در پی تزریق  مورد 
بین  رابطه  هنوز  حال  این  با  است.  شده  مشاهده 
مرگ  یا  خون  لخته  ایجاد  و  آسترازنکا  واکسین 

شهروند ایتالیایی تایید نشده است.


